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3.1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
3.1.1. Interpretació del present plec de condicions 
 
El present plec tendeix a unificar criteris i establir normes definides en les obres que es 
realitzaran en el present projecte. S’establiran els criteris que s’han d’aplicar en la 
execució de les obres; també s’han de fixar les característiques i assaigs dels 
materials a fer servir, les normes que s’han de seguir en la execució de lesdistintes 
unitats de obra, les proves previstes per a la recepció, les formes de mesura i 
abonament de les obres i el termini de garantia. 
 
3.1.2. Objectiu del plec de condicions. 
 
El plec inclourà les prescripcions tècniques que han de regir en la execució de les 
obres del nostre projecte, així com les condicions facultatives, econòmiques i legals. 
Seran objecte de estudi totes les obres incloses al pressupost, abraçant tots els oficis i 
materials que es facin servir en ella. 
 
3.1.3. Documents que defineixen l’obra 
 
Seran quatre els documents que definiran l’obra: Memòria, Plànols, Plec de 
Condicions i Pressupost. 
 

- A la Memòria es descriuen amb detalls les obres e instal·lacions. 
 

- Als Plànols es definirà la situació de la zona industrial, estructura i detalls 
constructius, així com les instal·lacions. 
- Al Plec de Condicions es farà una descripció de les obres o extracte de la 
Memòria Descriptiva. 
- Al Pressupost es definiran, tot especificant el seu nombre, les unitats de obra 
completes. 

 
El Contractista encarregat de la realització de les obres estarà obligat a seguir 
estrictament tot l’especificat en present plec. 
 
3.1.4. Abast de la documentació 
 
Els diversos annexes i documents del present projecte es complementen mútuament. 
En conseqüència, una obra que vingui indicada als plànols i pressupost i que no vingui 
indicada als altres documents, ha de ser executada pel Contractista sense 
indemnització alguna per part del propietari. El mateix s’entén per tots els treballs 
accessoris no indicats a plànols i documents, però generalment admesos com 
necessaris al complement normal de execució de una obra de qualitat irrefutable. 
 
3.1.5. Descripció general de les obres. 
 
Les obres corresponents a la edificació de les naus industrials i a la posta en servei de 
les seves instal·lacions 
són: 

 
- Neteja i desbrossament del terreny. 
- Excavació de rases i pous. 
- Cimentacions. 
- Soleres. 
- Estructura formigó i/o metàl·lica. 
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- Tancaments. 
- Particions. 
- Revestiments. 

 
En la realització de totes les obres es tindrà en compte tota la informació donada en 
tots els documents del projecte. Les obres a realitzar comprenen els treballs 
d’excavacions, desterrament i explanació del solar fins a la cota de edificació; 
construcció de ciments i muntatge de pilars, pòrtics, tancaments, paviments, 
tabaqueria, en general l’edificació de la nau industrial al complert; i tot tipus d’obres 
pròpies de la execució d’aquest projecte, en el que trobarem en cas de dubte tota la 
informació necessària en tots els documents del projecte, principalment als Plànols. 
 
3.1.6. Compatibilitat i relació entre els citats documents 
 
Els quatre documents que defineixen aquest projecte són compatibles entre sí i a més 
es complementen uns als altres.  
En quan al ordre de prioritat dependrà del aspecte que es consideri. Si es mira des de 
un punt de vista tècnic - teòric, el document més important és la Memòria i en especial 
els càlculs, seguit dels Plànols. Si es mira des de el punt de vista jurídic - legal, serà el 
Plec de Condicions el document més important. 
 
3.1.7. Disposicions a tenir en compte. 
 
El Adjudicatari haurà de atenir-se en la adjudicació de la obra a les condicions 
especials donades als documents que a continuació se expressen, respecte a 
condicions dels materials i forma de execució els treballs i assaigs a que han de 
sotmetre’s: 
 
Real Decret 314/2006 per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i modificacions 
del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y correcció d’errors del BOE de 25 de gener de 
2008:  
 
CTE  
 
- DB – SE: 
- DB-SE: Seguritat Estructural 
- DB-SE AE: Acciones en la Edificació 
- DB-SE C: Fonamentació 
- DB-SE A: Acer 
- Llei de 31/1995, de 8 de Novembre de prevenció de riscos laborals. 
- Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel que se estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
- Instrucció EHE: “ Instrucció de Formigó Estructural”. 
 
Altres 
 
- Reglament general de contractació, segons decret 3410/75 del 25 de novembre. 
- Pla General de Ordenació Urbana de d’Alcnar 
 
3.2. CONDICIONS GENERALS FACULTATIVES. 
 
3.2.1. Direcció Facultativa. 
 
3.2.1.1. Direcció Facultativa. 
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La direcció Facultativa de les obres e instal·lacions recau en l’Enginyer que subscriviu, 
excepte posterior acord amb la Propietat. 
 
3.2.1.2. Facultats de la Direcció Facultativa 
 
A més de les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa, 
expressades en els punts següents, és missió específica seva la direcció i vigilància 
dels treballs que es realitzin, amb autoritat tècnica legal, completa e indiscutible sobre 
les persones i coses situades en obra i amb relació amb els treballs que per la 
execució del contracte es portin a terme podent inclòs amb causa justificada, recusar 
en nombre de la propietat al Contractista, si considera que al adoptar aquesta solució 
és útil i necessari per la deguda marxa de la obra. Amb aquest fi el Contractista 
s’obliga a designar els seus representants d’obra, els quals atendran en totes les 
observacions e indicacions de la Direcció Facultativa, així mateix el Contractista 
s’obliga a facilitar a la Direcció Facultativa la inspecció i vigilància de tots els treballs i a 
proporcionar la informació necesaria sobre l’incompliment de les condicions de la 
contracta i el ritme de realització dels treballs, tal com està previst en el pla de obra. 
 
A tots aquests efectes el Adjudicatari estarà obligat a tenir a l’obra durant la execució 
dels treballs el personal tècnic, els capatassos i encarregats necessaris que a judici de 
la Direcció Facultativa siguin necessaris per a la deguda conducció i vigilància de les 
obres e instal·lacions. 
 
3.2.1.3. Responsabilitats de la Direcció Facultativa en el retard de la obra 
 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis de la obra 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols i ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en la Contracta, en us de les facultats que en aquest 
punt se li concedeixi els hagi sol·licitat per escrit a la Direcció Facultativa i aquesta no 
els hi hagi entregat. En aquest únic cas, el Contractista quedarà facultat per recorre 
entre els amigables componedors prèviament designats, els quals decidiran sobre la 
procedència o no del requeriment; en cas afirmatiu, la Direcció Facultativa serà la 
responsable del retard sofert, però únicament en les unitats de obra afectades pel 
requeriment del Contractista i les subsegüents que amb elles estiguessin relacionades. 
 
3.2.1.4. Canvi del Director d’ Obra 
 
Des que es doni inici a les obres, fins la seva recepció provisional, el Contractista 
designarà un cap de obra com representant seu autoritzat, que cuidarà que els treballs 
siguin portats amb diligència i competència. Aquest cap estarà expressament autoritat 
pel Contractista per percebre notificacions de les ordres de serveis i de les instruccions 
escrites o verbals emeses per la Direcció Facultativa i per assegurar que tals ordres 
s’executen. 
Així mateix estarà expressament autoritzat per firmar i acceptar les mesures 
realitzades per la Direcció Facultativa.  
Qualsevol canvi que el Contractista desitgi efectuar respecte al seu representant i 
personal qualificat i en especial del cap de obra haurà de comunicar-lo a la Direcció 
Facultativa, no poden produir el relleu fins la acceptació de la Direcció Facultativa de 
les persones designades. 
Quan es falti a l’anteriorment prescrit, es consideraran vàlides les notificacions que 
s’efectuïn al individu de major categoria tècnica dels empleats i empresaris de les 
obres, i en absència de tots aquells, les dipositades en la residència designada com 
oficial del Contractista en el contracte de adjudicació, encara que en absència o 
negativa del rebut per part dels dependents de la Contracta. 
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3.2.2. Obligacions i drets del Contractista 
 
3.2.2.1. Obligacions i drets del Contractista 
 
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la necessitat de sotmetre a control tots 
els materials que s’han de col·locar en les obres, sense que aquest control previ sigui 
una recepció definitiva dels materials. Igualment té el dret a exigir quants catàlegs 
certificats, mostres i assajos que estimi oportuns per assegurar la qualitat dels 
materials. 
 
Una vegada adjudicats la obra definitiva i abans de la seva instal·lació, el Contractista 
presentarà al tècnic encarregat, els catàlegs, mostra, etc., que es relacionen en aquest 
plec, segons els distints materials. No es podran fer servir materials sense que 
prèviament hagin estat acceptats per la Direcció d’Obra. Si el fabricant no reuneix la 
suficient garantia a judici del Director d’ Obra, abans de instal·lar-se comprovarà les 
seves característiques en un laboratori oficial, en el que es realitzaran les proves 
necessàries. El control previ no constitueix la seva recepció definitiva poden ésser 
rebutjats per la Direcció de l’obra encara després de col·locats si no compleixen amb 
les condicions exigibles al present Plec de Condicions havent de ser reemplaçats per 
altres que compleixen amb les qualitats exigibles i a càrrec de la Contracta. 
 
3.2.2.2. Remissió de sol·licitud de ofertes 
 
Per la Direcció Facultativa es sol·licitaran ofertes a les Empreses especialitzades del 
sector per la realització de les instal·lacions especificades en el present projecte, per lo 
qual es posarà a disposició dels oferents un exemplar del citat projecte o un extracte 
amb les dades suficients. En cas de que el oferent ho estimi de interès haurà de 
presentar a demés de la mencionada, la o les solucions que recomani per resoldre la 
instal·lació. El termini màxim fixat per la recepció de les ofertes serà de un mes. 
 
3.2.2.3. Presència del Contractista a la obra 
 
El Contractista, per si o per mitjà dels seus representants o encarregats estarà a l’obra 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa en les visites 
que farà a la obra durant la jornada laboral. Per si mateix, o per mitjà dels seus 
representants, assistirà a les reunions d’obra que es convoquin, no podent justificar 
per motiu d’absència cap reclamació a les ordres creuades per la Direcció Facultativa 
en el transcurs de les reunions. 
 
3.2.2.4. Oficina d’obra 
 
El Contractista habilitarà una oficina d’obra en la que existirà una taula o taulell 
adequat per estendre i consultar sobre ell els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre 
el Contractista una còpia autoritzada de tots els documents del projecte que li hagin 
estat facilitats per la Direcció Facultativa i el llibre de ordres. 
 
3.2.2.5. Residència del Contractista 
 
Des de que es doni començament a les obres fins a la seva recepció definitiva, el 
Contractista o un representant seu autoritzat haurà de residir en un punt pròxim al de 
execució dels treballs i no podrà absentar-se de ell sense previ coneixent de la 
Direcció Facultativa i notificant-li expressament la persona que, durant la seva 
absència, li hagi de representar en totes les seves funcions. Quan es falti a lo 
anteriorment prescrit es consideraran vàlides les notificacions que se efectuïn al 
individu més caracteritzat o de major categoria tècnica dels empleats u operaris de 
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qualsevol branca que, com dependents de la Contracta, intervinguin en les obres i, en 
absència de ells, les dipositades a la residència designada com oficial, de la Contracta 
en els documents del projecte, encara que en absència o negativa per part dels 
dependents de la Contracta. 
 
3.2.2.6. Recusació pel Contractista del personal nombrat per la Direcció Facultativa 
 
El Contractista no podrà acusar al persona tècnic de qualsevol índole, dependent de la 
Direcció Facultativa o de la propietat, encarregat de la vigilància de les obres, ni 
demanar per part de la propietat es designin altres facultatius pels reconeixements i 
mesures. Quan es cregui perjudicat amb els resultats d’aquestos, procedirà de acord 
amb lo estipulat al punt 4.2.3.2, però que sense per aquesta causa pugui interrompin-
se la marxa dels treballs. 
 
3.2.3. Treballs, materials i medis auxiliars 
 
3.2.3.1. Llibre de ordres 
 
El Contractista tindrà sempre a la oficina de la obra i a la seva disposició de la Direcció 
Facultativa un llibre de ordres amb les seves fulles foliades per duplicat i visat pel 
col·legi professional corresponent. Al llibre es redactaran totes les ordres que la 
Direcció Facultativa cregui oportú donar al Contractista per que adopti les mesures de 
tot gènere que puguin sofrir els obrers. 
Cada ordre haurà de ser firmada per la Direcció Facultativa i pel Contractista o pel seu 
representant en obra, la còpia de cada ordre quedarà en poder de la Direcció 
Facultativa. 
El fet de que en el llibre no figurin redactades les ordres que ja preceptivament tenen 
la obligació de complimentar el Contractista d’acord amb lo establert en les normes 
oficials, no suposa atenuant algú per les responsabilitats que siguin inherents al 
Contractista, no podrà tenir en compte cap conteniment o document que no hagi 
quedat mencionat en el seu moment oportú en el llibre de ordres. 
 
3.2.3.2. Reclamacions contra la Direcció Facultativa 
 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres de la Direcció 
Facultativa només podrà presentar-les a través de la mateixa davant la Propietat, si 
elles són de ordre econòmic i d’acord amb condicions estipulades al Plecs de 
Condicions corresponents; contra disposicions de ordre tècnic o facultatiu de la 
Direcció Tècnica, no s’admetrà reclamació alguna, poden el Contractista salvar les 
seves responsabilitats, si lo estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a la 
Direcció Facultativa el qual podrà limitar la seva contestació al acusament de rebut, 
que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
3.2.3.3. Acomiadaments per insubordinació, incapacitat i mala fe 
 
Per falta de respecte i obediència a la Direcció Facultativa o al personal encarregat de 
la vigilància de les obres, per manifesta incapacitat, o per actes que comprometin o 
pertorbin la marxa dels treballs, el Contractista tindrà obligació de acomiadar als seus 
dependents i operaris a requeriment de la Direcció Facultativa. 
 
3.2.3.4. Ordre dels treballs 
 
El Director d’Obra fixarà l’ordre que hagin de seguir-se en la realització de les distintes 
parts que componen aquest Projecte, així com les normes a seguir en tot lo no regulat 
al present Projecte. En general, la determinació del ordre dels treballs serà facultat 



Construcció d’una nau industrial                                                                                                                   Quirze Font 
 

                                                                                                                         Pàgina 8 

potestativa de la Contracta, excepte aquells casos en que, per qualsevol circumstància 
de ordre tècnic o facultatiu, estimi convenient la seva variació la Direcció. 
Aquestes ordres hauran de comunicar-se precisament per escrit a la Contracta i 
aquesta estarà obligada al seu estricte compliment, sent directament responsable de 
qualsevol dany o perjudici que pogués sobrevenir pel seu incompliment. 
 
3.2.3.5. Replanteig 
 
Abans de donar començament les obres, la Direcció Facultativa auxiliada del personal 
subaltern necessari i en presència del Contractista o del seu representant, procedirà al 
replanteig general de la obra. Una vegada finalitzat el mateix, s’aixecarà acte de 
comprovació del replanteig. 
Els replanteigs de detall es portaran a terme d’acord amb les instruccions i ordres de la 
Direcció Facultativa, qui realitzarà les comprovacions necessàries en presència del 
Contractista o del seu representant. El Contractista es farà càrrec de les estaques, 
senyals i referències que es deixin al terreny com a conseqüència del replanteig. 
El Contractista està obligat a satisfer les despeses de replanteig, tant en general com 
parcials, i successives comprovacions. Així mateix, seran per compte del Contractista 
els que originin el lloguer o adquisició dels terrenys per dipòsits de maquinària i 
materials, els de protecció de materials i obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 
complint els requisits vigents per emmagatzematge de carburants des de els punts de 
vista de seguretat i accidents, els de neteja i evacuació de la brossa, runes, etc., els 
motivats per desaigües i senyalització i demés recursos. 
També seran per compte del Contractista les despeses totals de Direcció Facultativa i 
desplaçament de personal i material per a la inspecció i vigilància, recepció i liquidació. 
 
3.2.3.6. Començament de les obres 
 
El Contractista haurà de començar les obres en el termini marcat en el Contracte de 
adjudicació de la obra desenvolupant-se en les formes necessàries per a que dintre 
dels períodes parcials en aquell assenyalats, quedin executades les obres 
corresponents i que, en conseqüència la execució total es porti a terme dintre del 
termini exigit pel Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció 
Facultativa del començament dels treballs, abans de transcórrer vint-i-quatre hores del 
seu inici. Prèviament s’haurà subscrit el acte de replanteig. 
 
3.2.3.7. Termini de execució 
 
Els terminis de execució totals i parcials, indicats al contracte, es començaran a contar 
a partir de la data de replanteig, que no excedirà de 7 dies a partir de la data de la 
contracta, i hauran de quedar acabades en el termini improrrogable de 12 mesos, 
contats a partir de la data del acte de replanteig. El Contractista estarà obligat a 
complir amb els terminis que es senyalen en el contracte per la execució de les obres i 
que seran improrrogables. No obstant amés, de lo anteriorment indicat, els terminis 
podran ser objecte de modificacions quan així resulti per canvis determinats pel 
Director d’Obra deguts a exigències de la realització de les obres i sempre que tals 
canvis influeixin realment en el terminis senyalats en el Contracte. 
Si per qualsevol causa no imputable per complet al Contractista, no fos possible 
començar els treballs en la data prevista o tinguessin que ser suspesos una vegada 
començats, es concedirà pel Director Obra la pròrroga estrictament necessària. 
 
3.2.3.8. Condicions generals de execució dels treballs 
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Tots els treballs se executaran amb estricta sujecció al Projecte que hagi servit de 
base a la Contracta a les modificacions del mateix que, prèviament hagin estat 
aprovades i a les ordres e instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit 
entregui la Direcció Facultativa al Contractista sempre que aquestes encaixin dintre de 
la xifra a que ascendeixen els pressupostos aprovats. 
 
3.2.3.9. Treballs defectuosos 
 
El Contractista haurà de fer servir els materials que compleixin amb les condicions 
exigides en les condicions generals de índole tècnic del Plec de Condicions en la 
edificació i realitzarà tots i cadascú dels treballs contractats d’acord amb lo especificat 
també en dit document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de la obra, el Contractista és l’únic 
responsable de la execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que 
en aquestos puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels 
materials empleats o aparells col·locats, sense que pugui servirli la excusa ni li atorgui 
dret algú, la circumstància de que la Direcció Facultativa o els seus subalterns no li 
hagin donat cop d’atenció sobre el particular, ni tampoc el fet de que hagin estat 
valorats en les certificacions parcials de la obra que sempre es suposa que se estenen 
i abonen a bona compte. Com a conseqüència de lo anteriorment expressat, quan la 
Direcció Facultativa o el seu representat en la obra adverteixi vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials empleats o els aparells col·locats no reuneixin 
les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de la execució dels treballs o finalitzats 
aquestos, i abans de verificar-se la recepció definitiva de la obra, podrà disposar que 
les parts defectuoses siguin demolides i reconstruïdes d’acord amb lo contractat i tot 
això a expenses de la Contracta. 
Si aquesta no estimés justa la resolució i es negués a la demolició i reconstrucció 
ordenades, es procedirà amb lo establert al punt 4.2.3.11. 
 
3.2.3.10. Aclariments i modificacions dels documents del Projecte 
 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions, les 
ordres e instruccions del plànols, les ordres e instruccions corresponents es 
comunicaran per escrit al Contractista, estant aquest obligat a la seva vegada a tornar, 
ja els originals, ja les còpies, subscrivint amb la seva firma al assabentat, que figura 
així mateix en totes les ordres, avisos o instruccions que rebi tant de la Propietat com 
de la Direcció Tècnica. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions empreses per aquestes cregui 
oportú no fer el Contractista, haurà de dirigir-la, dintre del termini de 15 dies a la 
Direcció Facultativa, la qual donarà al Contractista el corresponent rebut si aquest lo 
sol·licités. 
 
3.2.3.11. Ampliació del Projecte per causes imprevistes de força major 
 
Si per causa de força major o independència de la voluntat del Contractista i sempre 
que aquesta causa sigui distinta de les que se especifiquen com la rescissió en el 
capítol de condicions generals de índole legal, aquell no pogués començar les obres, o 
tingués que suspendre-les, o no li fos possible terminar-les en els terminis prefixats se 
li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la Contracta, previ 
informe de la Direcció Facultativa. 
Per això, el Contractista exposarà per escrit dirigit a la Direcció Facultativa, la causa 
que impedeix la execució o la marxa dels treballs i el retard de que per això se 
originaria en els terminis acordats raonant la pròrroga que per dita causa es sol·licita. 
 
3.2.3.12. Obres ocultes 
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De tots els treballs on hi hagi unitats d’obra que tinguin que quedar ocults a la 
terminació del edifici, s’aixecaran els plànols precisos e indispensables per a que 
quedin perfectament definits; aquests documents se estendran per triplicat entregats; 
un al Propietari, altre a la Direcció Facultativa i el tercer al Contractista, firmats tots ells 
pers aquests dos últims. 
Dits plànols, que hauran d’anar acotats, es consideraran documents indispensables e 
irrecusables per efectuar les mesures. 
 
3.2.3.13. Vicis ocults 
 
Si la Direcció Facultativa tingués fundades raons per creure la existència de vicis 
ocults de construccions en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol 
temps i abans de la recepció definitiva, les demolicions que cregui necessàries per 
reconèixer els treballs que suposa defectuosos. Les despeses de demolicions i 
reconstrucció que se ocasiona seran per compte del Contractista, sempre que els vicis 
existeixin realment i en cas contrari correran a càrrec del Propietari. 
 
3.2.3.14. Característiques dels materials, dels aparells i la seva procedència 
 
El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes les classes en 
els punts que li semblin convenients, sempre que reuneixin les condicions exigides en 
el Contracte, que estan perfectament preparats pel objecte a que se apliquen i sigui, a 
lo preceptuat en el Plec de Condicions i a les condicions i a les instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
 
3.2.3.15. Ús dels materials i aparells 
 
No es procedirà al ús i col·locació dels materials i aparells que no fossin de la qualitat 
requerida, sense que abans siguin examinats i acceptats per la Direcció Facultativa, en 
els terminis que prescriuen els Plecs, dipositant al efecte el Contractista les mostres i 
models necessaris prèviament contrastats, per efectuar en ells les comprovacions, 
assajos o proves preceptuades en el Plec de Condicions vigent en la obra. Les 
despeses que ocasionin els assajos, anàlisis, proves, etc. abans indicades seran a 
càrrec del Contractista. 
 
3.2.3.16. Materials no utilitzables 
 
El Contractista, a la seva costa transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament en 
el lloc de la obra en el que per no causar perjudicis a la marxa dels treballs se li 
designi, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc. que no seran 
utilitzables a la obra. Se retiraran d’aquesta o es portaran a llocs de tractament de 
residus industrials quan així estigués establert en el Plec de Condicions Particulars 
vigent en la obra. Sinó s’hagués preceptuat res sobre el particular es retiraran de ella 
quan així lo ordeni la Direcció Facultativa, però acordant prèviament amb el 
Contractista la justa taxació de aquests materials i les despeses de transport. 
 
3.2.3.17. Materials i aparells defectuosos 
 
Quan els materials no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin preparats, la 
Direcció Facultativa donarà ordre al Contractista per que els reemplaci per altres que 
se ajustin a les condicions requerides pels plecs de condicions, o a falta de aquestes a 
les ordres de la Direcció Facultativa. La Direcció Facultativa podrà permetre l’ús de 
aquells materials defectuosos que millor li semblin o acceptar l’ ús de altres de qualitat 
superior a la indicada en els plecs; si no li fos possible al Contractista subministrar-los 
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en el mode requerit per ells, es descomptarà en el primer cas la diferència de preu del 
material requerit al defectuós empleat i no tenint dret el Contractista a cap 
indemnització en el segon. 
 
3.2.3.18. Medis auxiliars 
 
Seran de compte i risc del Contractista els andamis, màquines i demes mitjans 
auxiliars que per a la deguda marxa i execució dels treballs es necessitin, al Propietari 
responsabilitat alguna per qualsevol averia o accident personal que pugui ocórrer en 
les obres per insuficiència de aquests medis auxiliars. Tots aquests, sempre que no si 
hagi estipulat lo contrari en les condicions particulars de la obra quedaran a benefici 
del Contractista, sense que aquest pugui fundar reclamació alguna en la insuficiència 
dels medis, quan apuestos estiguin detallats al pressupost i consignats per partida 
alçada o inclosos en els preus de les unitats de obra. En cas de rescissió per 
incompliment del contracte per part del Contractista, els medis auxiliars del Constructor 
podran ser utilitzats lliurement i gratuïtament per la Administració, per l’acabament de 
les obres. En qualsevol cas, tots aquests medis auxiliars quedaran en propietat del 
Contractista una vegada finalitzades les obres, però cap dret tindrà a reclamació 
alguna per part dels desperfectes a que el seu ús hagi donat. 
 
3.2.3.19. Mesures de seguretat 
 
El Contractista haurà de atenir-se a les disposicions vigents sobre la seguretat e 
higiene en el treball, tant en lo que es refereix al personal de la obra com a tercers. 
Com element primordial de seguretat es prescriurà el establiment de senyalització 
necesaria tant durant el desenvolupament de les obres, com durant la seva explotació, 
fent referència tant a perills existents o a les limitacions de les estructures. S’utilitzaran, 
quan existeixin, les corresponents senyals establertes pel Ministeri competent, i en el 
seu defecte per departaments nacionals u organismes internacionals. 
 
3.2.4. Recepció provisional, termini de garantia i recepció definitiva 
 
Tant en la recepció provisional, com definitiva, se observarà lo regulat en el Reglament 
de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
3.2.4.1. Recepció provisional 
 
Finalitzat el termini de execució de les obres i posta en servei, es procedirà a la 
recepció provisional de les mateixes estan present la comissió que designi el 
Contractista i el Director d’ Obra. Es realitzaran totes les proves que el Director d’Obra 
estimi oportunes pel compliment de tot lo especificat en aquest plec i bona execució i 
qualitat de les mateixes, sent inapel·lable la errada que el Director, a la vista del 
resultat de les mateixes, de on sobri la validesa o invalidesa de les obres executades. 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades amb arreglo a les 
condicions establertes, es donaran per rebudes provisionalment començant a córrer en 
dita data el termini de garantia assenyalat en el present plec i procedint-se en el 
termini més breu possible a la seva medició general i definitiva, amb assistència del 
Contractista o el seu representant. Quan les obres no es trobin en estat de ser 
rebudes, es farà constar en el acta especificant les premisses que el Director d’Obra 
ha de assenyalar al Contractista per remeiar els defectes observats, fixant un termini 
per això. 
 
3.2.4.2. Conservació dels treballs rebuts provisionalment 
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Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de la obra durant el 
termini de garantia, en el cas de que el edifici no hagi estat ocupat pel propietari, 
procedirà a disposar tot lo que es precisi per a que se atendi a la guarderia, neteja i tot 
lo que fos menester per la seva bona conservació, abonant-se tot allò per compte de la 
Contracta. Al abandonar el Contractista el edifici, tant per bona finalització de les 
obres, com en el cas de rescissió de contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net 
en el termini que la Direcció Facultativa fixi. Després de la recepció provisional del 
edifici i en el cas de que la conservació del mateix corri a càrrec del 
Contractista, no haurà de haver en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que els 
indispensables per la seva guarderia i neteja i pels treballs que fossin precisos 
realitzar. 
En tot cas, ocupat o no el edifici, està obligat el Contractista a revisar i repassar la obra 
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present Plec de 
Condicions Econòmiques. 
El Contractista se obliga a destinar a la seva costa a un vigilant de les obres que 
prestarà el seu servei de acord amb les ordres rebudes de la Direcció Facultativa. 
 
3.2.4.3. Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà de un any a contar a partir de la data de la seva recepció 
provisional. Durant el període de garantia totes les reparacions derivades de mala 
construcció imputables al Contractista seran abonades per aquest. 
Si el Director d’Obra trobés fundades raons per creure en la existència de vicis de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar abans de la recepció definitiva 
les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs. Les despeses 
derivades en dites demolicions correran a càrrec del Contractista, sempre que 
existeixin tals vicis, en cas contrari correran a càrrec de la Propietat. 
 
3.2.4.4. Recepció definitiva 
 
Passat el període de garantia, si les obres es troben en perfecte estat de ús i 
conservació, d’acord al present plec, es donaran per rebudes definitivament. Una 
vegada rebudes definitivament es procedirà de immediat a la seva liquidació i resolució 
de la fiança de la que es detrauran les sancions o càrregues que procedeixen 
conforme a lo estipulat en el present plec. 
 
3.2.5. Casos no previstos al plec 
 
El Director d’Obra donarà les normes a seguir en tot aquell que no quedi regulat en 
aquest Plec de Condicions. 
 
3.3. CONDICIONS GENERALS ECONÒMIQUES 
 
3.3.1. Base fonamental 
 
3.3.1.1. Abast 
 
Comprendran les que afecten al cost i pagament de les obres contractades, al termini 
forma de les entregues, a les fiances i garanties pel compliment del Contracte 
establert, als casos que procedeixen les mútues indemnitzacions i totes les que es 
relacionen amb la obligació contradita pel Propietari a satisfer el import i la 
remuneració del treball contractat, una vegada executades, parcial o totalment pel 
Contractista, i de acord amb les condicions establertes, les que fossin adjudicades. 
 
3.3.1.2. Base fonamental 
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La base fonamental de aquestes condicions és la de que el Contractista ha de 
percebre el import de tots els treballs executats, sempre que aquestos se hagin 
realitzat amb arreglament i sujecció al Projecte i condicions generals i particulars que 
regeixen la construcció contractada. 
 
3.3.2. Garanties de compliment i fiances 
 
3.3.2.1. Garanties 
 
L’Enginyer Director podrà exigir al Contractista la presentació de referències bancàries 
o de altres entitats o persones, al objecte de adonar-se de si aquest reuneix totes les 
condicions requerides pel exacte compliment del contracte; dites referències, si li són 
demanades, les presentarà el Contractista abans de la firma del Contracte. 
 
3.3.2.2. Fiances 
 
Si la obra s’adjudica per subhasta, el dipòsit per prendre part de ella se especificarà en 
el anunci de la mateixa i la seva quantia serà de un 3% com a mínim del total del 
pressupost de la contracta. La persona o entitat a qui si hagi adjudicat la execució de 
la obra, haurà de dipositar en el punt i termini marcats en el anunci de la subhasta la 
fiança definitiva de aquestes i en el seu defecte, el seu import serà del 10% de la 
quantitat per la que se atorga la adjudicació de la obra. La fiança que se exigirà al 
Contractista es convindrà entre el Enginyer i el Contractista, entre una de les següents: 
 

- Dipòsit de valors públics del Estat per un import del 10% del pressupost de la 
obra contractada. 
- Dipòsit en metàl·lic de la mateixa quantia indicada en l’anterior apartat. 
- Dipòsit previ en metàl·lic de la mateixa quantia del 10% del pressupost 
mitjançant deducció del 5% efectuades del import de cada certificació abonada 
al Contractista. 
- Descompte del 10% efectuat sobre el import de cada certificació abonada al 
Contractista. 

 
3.3.2.3. Execució dels treballs amb càrrec a la fiança 
 
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per ultimar la 
obra en les condicions contractades, el Enginyer en nombre i representació del 
Propietari, els ordenarà a executar a un tercer, o directament per Administració 
abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions legals a 
que tingui dret el Propietari en el cas de que el import de la fiança no basti per abonar 
el import de les despeses efectuades en les unitats de obra que no fossin de rebut. 
 
3.3.2.4. Devolució de la fiança 
 
La fiança serà tornada al Contractista en el termini que no excedeixi 8 dies, una 
vegada firmada el acta de recepció definitiva de la obra, sempre que el Contractista 
hagi acreditat, per mitjà de la certificació del Alcalde al Districte Municipal on si hagi 
emplaçat la obra contractada, i no hagi cap reclamació contra ell pels danys i perjudicis 
que siguin per compte seva o per deutes de jornals o materials, ni per indemnitzacions 
derivades de accidents ocorreguts en el treballs. 
 
3.3.3. Penalitzacions 
 
3.3.3.1. Import de indemnització per retard no justificat 
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L’import de la indemnització que ha de abonar el Contractista, per causa de retard no 
justificada en el termini de finalització de les obres contractades, es fixarà entre 
qualsevol de les següents: 
 
- Una quantitat fixa durant el temps de retard. 
- El import de la suma de perjudicis materials causats per la impossibilitat de ocupació 
del immoble, prèviament fixats. 
- L’abonament de un tant per cent anual sobre el import del capital invertit a la 
finalització del termini fixat i durant el temps que duri el retard. 
 
La quantia i el procediment a seguir per fixar el import de la indemnització, entre els 
anteriors especificats, se obtindran expressament entre les dues parts contractants, 
abans de la firma del Contracte; a falta de aquest conveni previ, la quantia de la 
indemnització se entén que serà el abonament pel Contractista al Propietari de un 
interès del 4,5% anual, sobre les sumes total de les quantitats invertides pel Propietari, 
degudament justificades i durant el termini de retard de la entrega de les obres, en les 
condicions contractades. 
 
3.3.4. Preus i revisions 
 
 
3.3.4.1. Preus contradictoris 
 
Si ocorregués algun cas per virtut del qual fos necessari fixar un nou preu, es 
procedirà a estudiar-lo i convenir-lo contradictòriament de la següent forma: 
El Contractista formularà per escrit, sota la seva firma, el preu que, al seu judici, ha de 
aplicar-se a la nova unitat. 
La Direcció tècnica estudiarà el que, segons el seu criteri, s’hauria de utilitzar. 
Si ambdós són coincidents es formularà per la Direcció Tècnica el acta de evidència, 
igual que si qualsevol petita diferència o error fossin salvats per simple exposició i 
convicció de una de les parts, quedant Aixa formalitzat el preu contradictori. 
Si no fos possible conciliar per simple discussió els resultats, la Direcció Facultativa 
proposarà a la Propietat que adopti la resolució que estimi convenient, que podrà ser 
aprovatòria del preu exigit pel Contractista o, en altre cas, la segregació de la obra o 
instal·lació nova, per a ser executada per administració o per altre adjudicatari distint. 
La fixació del preu contradictori haurà de precedir necessàriament al començament de 
la nova unitat, degut a que, si per qualsevol motiu ja se hagués començat, el 
Contractista estarà obligat a acceptar el que bonament vulgui fixar-li la Direcció 
Facultativa i a concloure a satisfacció de aquest. Dels preus així acordats se aixecaran 
actes que firmaran per triplicat el Director d’Obra, el Propietari i el Contractista o els 
representants autoritzats a aquests efectes per aquests últims. 
 
3.3.4.2. Revisió de preus 
 
Si els vigents preus de jornals, càrregues socials i materials, en el moment de firmar el 
Contracte, experimenten una variació oficial en més o menys de 5%, es podrà fer una 
revisió de preus a petició de qualsevol de les parts, que se aplicarà a la obra que falti 
per executar. 
En cas d’urgència es podrà autoritzar la adquisició de materials a preus superiors, sent 
el abonament de la diferència amb els contractes. 
Contractant les obres a risc i ventura, és natural per això que en principi no es pot 
admetre la revisió dels preus contractats. No obstant i donada la variabilitat continua 
dels preus dels jornals i les seves càrregues socials, així com la dels materials i 
transports, que són característiques de determinades èpoques anormals se admet 
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durant aquestes la rescissió dels preus contractats, bé a alçada o en baixa i en 
harmonia amb les oscil·lacions dels preus del mercat. El Contractista pot sol·licitar la 
revisió en alçada del Propietari en quant es produeixi qualsevol alteració de preu que 
repercuteixi augmentant els contractats. Ambdues parts convindran el nou preu unitari 
abans de començar o de continuar la execució de la unitat de obra en que intervingui 
el element del qual el preu en el mercat i per causes justificades hagi pujat, 
especificant-los-el i acordant-se també prèviament la data a partir de la qual es tindrà 
en compte i quan procedirà, el apilament de materials a la obra en el cas que estigués 
abonat total o parcialment pel Propietari. 
 
Si el Propietari o el Enginyer en la seva representació no estigués conforme amb els 
nous preus de materials que el Contractista desitja percebre com a normals en el 
mercat, aquell té la facultat de proposar al Contractista, cas que es tindrà en compte 
per a la revisió, els preus dels materials adquirits pel Contractista mercè a la 
informació del Propietari. 
Quan entre els documents aprovats per ambdues parts figurés el relatiu als preus 
unitaris contractats descompostos, es seguirà un procediment similar al preceptuat en 
els casos de revisió per alçada de preus. 
 
3.3.4.3. Reclamacions de augments de preus 
 
Si el Contractista, abans de la firma del contracte no hagués fet la reclamació i 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext de error u omissió reclamar augment 
dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que se aprovés per a la 
execució de les obres. 
Tampoc se li admetrà reclamació de cap espècie fundada en indicacions que, sobre 
les obres, es facin a la Memòria, per no servir aquest document de base a la 
Contracta. Les equivocacions materials o errors aritmètics en les unitats de obra o en 
el seu import, es corregiran en qualsevol època que se observin, però no es tindran en 
compte als efectes de la rescissió del contracte, assenyalats en els documents relatius 
a les 
Condicions Generals o Particulars de índole Facultativa, sinó en el cas de que la 
Direcció Facultativa o el Contractista els haguessin fet notar dintre del termini de 
quatre mesos contats des de la data de adjudicació. Les equivocacions materials no 
alteraran la baixa proporcional feta en la Contracta, respecte del import del pressupost 
que ha de servir de base a la mateixa, posat aquesta baixa es fixarà sempre per la 
relació entre les xifres de dit pressupost, abans de les correccions i la quantitat oferta. 
 
3.3.4.4. Normes per a la adquisició dels materials 
 
Si al Contractista se li autoritza a gestionar i adquirir els materials, haurà de presentar 
al Propietari els preus i les mostres dels materials, necessitant la seva prèvia 
aprovació abans de adquirir-los. Si els materials fossin de inferior qualitat a les mostres 
presentades i aprovades, el Contractista adquireix la obligació de rebutjar-los fins que 
se li entreguin altres de les qualitats ofertes i acceptades. A falta del compliment de 
aquesta obligació, el Contractista indemnitzarà al Propietari amb el import dels 
perjudicis que per el seu incompliment se originin, quantia dels quals la valorarà el 
Enginyer Director. 
 
3.3.4.5. Intervenció administrativa del Propietari 
 
Tots els documents que han de figurar en els comptes de la administració portaran la 
conformitat del representant en les parts de jornals, transports i materials, firmant la 
seva conformitat en cada un de ells. 
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3.3.4.6. Millora de obres 
 
No se admetran millorar les obres, més que en el cas que el Enginyer hagi ordenat per 
escrit la execució dels treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats. 
Tampoc se admetran augments de obra en les unitats contractades, excepte el cas de 
error en les mesures del Projecte, a menys que el Enginyer ordeni també per escrit la 
ampliació de les contractades. Serà condició indispensable que ambdues parts 
contractades convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus 
dels nous materials i els augments de totes les millores. 
 
3.3.4.7. Unitats de obra no conformes amb el Projecte 
 
Si el Contractista, per causa justificada a judici del Enginyer, proposés la execució de 
algun treball que no estigués conforme amb les condicions de la contracta i per causes 
especials de excepció la estimés el Enginyer, aquest resoldrà donant coneixement al 
Propietari i establint contradictòriament amb el Contractista la rebaixa del preu. 
 
3.3.5. Mesura, valoració i abonament de les unitats de obra 
 
3.3.5.1. Mesura, valoració i abonament de les unitats de obra 
 
El pagament de obres realitzades es farà sobre certificacions parcials que es 
practicaran mensualment. Dites certificacions contindran només les unitats de obra 
totalment acabades que se haguessin executat en el termini a que es refereixen. 
La relació valorada que figuri en les certificacions, es farà amb arreglament als preus 
establerts i amb la cubicació, plànols i referències necessàries per a la seva 
comprovació. 
La comprovació, acceptació o reparo hauran de quedar acabades per ambdues parts 
en un termini màxim de 15 dies. 
El Director d’Obra expedirà les certificacions de les obres executades, que tindran 
caràcter provisional a bon compte, verificables per la liquidació definitiva o per 
qualsevol de les certificacions següents, no suposant per altra part, aprovació ni 
recepció de les obres executades i compreses en dites certificacions. 
Seran de abonament al Contractista les obres de fàbrica executades amb arreglament 
a condicions i amb sujecció als plànols del Projecte o a les modificacions introduïdes 
pel Director Tècnic en el replanteig o durant la execució de les obres, que constaran 
en plànols de detall i ordres escrites. Se abonaran pel seu volum o la seva superfície 
real d’acord amb lo que se especifiqui en els corresponents preus unitaris que figuren 
al quadre de preus. 
 
3.3.5.2. Mesures parcials i finals 
 
Les mesures parcials es verificaran en presència del Contractista, de lo que s’aixecarà 
acta per duplicat, que serà firmada per ambdues parts. La mesura final es farà després 
de finalitzades les obres amb precisa assistència del Contractista. 
Al acta que se estengui, de ser verificada la mesura en els documents que li 
acompanyen, haurà de aparèixer la conformitat del Contractista o del seu representat 
legal. En cas de no haver conformitat, lo exposarà sumàriament i a reserva de ampliar 
les raons que a això obliga. 
 
3.3.5.3. Composició de preus 
 
Els preus unitaris es compondran preceptivament de la següent forma: 
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- Mà de obra, per categories dintre de cada ofici, expressant el nombre de hores 
intervingudes per cada 
operari en la execució de cada unitat de obra i els jornals horaris corresponents. 
- Materials, expressant la quantitat que en cada unitat de obra es precisi de cada un de 
ells i el seu preu 
unitari respectiu en origen. 
- Transport de materials, des de el punt de origen al peu de treball. 
- Tant per cent de medis auxiliars i de seguretat. 
- Tant per cent de despeses generals. 
- Tant per cent de assegurances i càrregues socials. 
- Tant per cent de benefici industrial del Contractista. 
 
3.3.5.4. Composició dels preus per execució material 
 
Se entén per preu de execució material el que importa el cost total de la unitat de obra, 
es a dir, el resultant de la suma de les partides que importen els conceptes “dos” i 
“sis”, ambdós inclusive, del punt precedent, es a dir, serà igual a la suma dels cinc 
primers conceptes del punt anterior. 
 
3.3.5.5. Composició dels preus per contracta 
 
En el cas dels treballs a realitzar a la obra, se entén per preu de contracta el import del 
cost de la unitat de obra total, es a dir, el preu de execució material més el tant per 
cent sobre aquest últim preu en concepte de “benefici industrial del Contractista”. 
A falta de conveni especial se aplicarà el 15%. D’acord amb lo establert se entén per 
import de contracta de un edifici u obra, a la suma del seu import de execució material 
més el 15% de benefici industrial: 
 
- Imprevistos 1%. 
- Despeses de administració i direcció pràctica dels treballs 5%. 
- Interès del capital avançat pel Contractista 3%. 
- Benefici industrial del Contractista 6%. 
 
3.3.5.6. Composició dels preus per administració 
 
Se denominen obres per administració aquelles en que les gestions que es precisen 
realitzar les porta a terme el Propietari, bé per sí mateix o per un representant seu, o 
bé pe mediació del seu Constructor. Les obres per administració directa són aquelles 
en les que el Propietari per sí o per mediació de un representant seu porta les gestions 
precises per a la execució de les obres. 
Les obres per administració indirecta són aquelles en les que convenen un Propietari i 
el Contractista, per a que aquest per compte de aquell i com a delegat seu realitzi les 
gestions i els treballs que es precisin i així es convinguin. 
Per part del Propietari, té la obligació de abonar directament o per mediació del 
Contractista totes les despeses inherents a la realització dels treballs. Per part del 
Contractista, la obligació de portar la gestió pràctica dels treballs. 
Per a la liquidació dels treballs que se executin per administració indirecta, regiran les 
normes que a tals fins se estableix en les Condicions Particulars de índole Econòmic 
vigent a la obra: 
 
- Les factures dels transports de materials entrats a la obra. 
- Els documents justificatius de les partides abonades per les assegurances i 
càrregues socials vigents. 
- Les nòmines dels jornals abonats. 
- Els rebuts de llicències, impostos i demés càrregues inherents a la obra. 
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- A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en quina gestió o 
pagament hagi intervingut el Contractista, se li aplicarà un 15% inclosos els medis 
auxiliars i els de seguretat. 
 
3.3.5.7. Preu del material apilat a peu de obra 
 
Si el Propietari ordenés per escrit al Contractista el apilament de materials o aparells 
en la obra als preus contractats i aquesta així ho efectués, els que si hagin apilat se 
inclouran a la certificació següent a la seva entrada a la obra. 
 
3.3.5.8. Preus de les unitats de obra i de les partides alçades 
 
En els preus de les distintes unitats de obra, en les de aquelles que hagin de abonar-
se per partides alçades, s’entendran que es compren el de la adquisició de tots els 
materials necessaris, la seva preparació i mà de obra, transport, muntatge, col·locació, 
proves i tota classe de operacions i despeses que vagin a realitzar-se, Aixa com riscos 
i gravàmens que poden sofrir, encara quan no figurin explícitament al quadre de preus, 
per deixar la obra completament acabada, amb arreglo a les condicions, i per 
conservar-la fins al moment en que es realitzi la entrega. 
Els preus seran invariables, qualsevol que sigui la procedència dels materials i el medi 
de transport, sense més excepció que la expressada en aquest Plec. 
 
3.3.5.9. Relacions valorades i certificacions 
 
El executat pel Contractista es valorarà aplicant al resultat de la mesura general els 
preus assenyalats al pressupost per a cada una de elles, tenint en compte amés lo 
establert al present plec respecte a millores o substitucions de materials i a les obres 
accessòries i especials. 
Al Contractista se li facilitarà pel Enginyer les dades de la certificació, acompanyant-les 
de una nota de enviament, al objecte, que dintre del termini de 10 dies a partir de la 
data de enviament de dita nota, pugui el Contractista examinar-los i tornar-los firmats 
amb la seva conformitat, o fer en cas contrari, les observacions o reclamacions que 
consideri oportunes. 
Dintre dels 10 dies següents al seu rebut, l’Enginyer acceptarà o rebutjarà les 
reclamacions al Contractista si les hagués, donant compte al mateix de la seva 
resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la 
resolució del Enginyer en la forma previnguda als plecs anteriors. Quan per la 
importància de la obra, o per la classe i número de documents, no consideri el 
Contractista suficient aquell termini pel seu examen, podrà el Enginyer concedir-li una 
pròrroga. Si transcorregut el termini de 10 dies a la pròrroga expressada no hagués 
tornat el Contractista els documents remitents, es considerarà que està conforme amb 
les referides dades, i expedirà el Enginyer la certificació de les obres executades. 
El material apilat a peu de obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, es 
podrà certificar fins el 90% del seu import, als que figuren en els documents del 
projecte, sense afectar¬los del tant per cent de contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dintre del mes següent al període a que es 
refereix, i tindran el caràcter de document i entregués a bon compte subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc 
dites certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran només la obra executada en el termini a que la 
valoració es refereix. En el cas de que l’Enginyer lo exigís, les certificacions se 
estendran al origen. 
 
3.3.5.10. Valoració en el cas de rescissió 
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Quan es rescindeixi la contracta per causes que no siguin de la responsabilitat del 
Contractista, les eines i demés útils que com medis auxiliars de la construcció se hagin 
estat fet servir en les obres amb autorització del Enginyer i la contracta i de no trobar 
acord, pels amigables componedors de índole legal i Facultativa. 
Als preus de taxació sense augment algú, rebrà el Propietari aquells de dits medis 
auxiliars que assenyalen en les condicions de cada contracta, o en el seu defecte els 
que es considerin necessaris per acabar les obres i volgués reservar per sí mateix el 
Contractista, entenent-se que si no tindran lloc el abonament per aquest concepte, 
quan el import dels treballs realitzats fins a la rescissió no arribi als tercis de la obra 
contractada. Se abonaran els materials apilats a peu de obra si són de rebut i de 
aplicació per acabar aquesta, en una quantitat proporcionada a la obra pendent de 
execució, aplicant-se a aquests materials els preus que figuren en el quadre de preus 
descompostos. També se abonaran els materials apilats fora de la obra, sempre que 
es transportin al peu de aquesta. En el cas de rescissió per falta de pagament o retard 
en el abonament o suspensió per termini superior de un any imputable al Propietari, se 
concedirà al Contractista amés de les quantitats anteriorment exposades, una 
indemnització que fixarà el Enginyer, la qual no podrà excedir del 3% del valor de les 
obres que falten per executar. 
En cas de rescissió per falta de compliment en els terminis de obra, no tindrà dret el 
Contractista a reclamar cap indemnització a les obres però si a que si abonin les 
executades, amb arreglo a condicions i els materials apilats a peu de obra que siguin 
de rebut. 
Si lo incomplet, és la unitat de obra i la part executada en ella fora de rebut, llavors se 
abonarà aquesta part amb arreglo a lo que corresponen segons la descomposició del 
preu que figura en el quadre del Projecte, sense que pugui pretendre el Contractista 
que, per cap motiu se efectuï la descomposició en altra forma que la que en dit quadre 
figura. 
Tota unitat composta o mixta no especificada al quadre de preus, se valorarà fent la 
descomposició de la mateixa i aplicant els preus unitaris de dit quadre a cada una de 
les parts que la integra, quedant en aquesta suma, així obtinguda, compresos tots els 
medis auxiliars. 
En general es donarà al Contractista un termini de temps que determinarà la Direcció 
de la Obra, dintre dels límits de 20 i 60 dies per posar el material en curs de 
instal·lacions de ser acceptat com obra acabada, tenint en compte que les no 
finalitzades se liquidaran als preus elementals que figuren al pressupost, així com els 
rebuts dels materials a peu de obra que reuneixin les degudes condicions. 
 
3.3.5.11. Equivocacions al pressupost 
 
Es suposa que el Contractista ha fet un estudi detingut dels documents que composen 
el Projecte, i per tant al no haver fet cap observació sobre possibles errors o 
equivocacions al mateix, se entén que no hi ha lloc a disposició alguna en quan afecta 
a mesures o preus, de tal sort, que si la obra executada amb arreglo al projecte conté 
major nombre de unitats que les previstes, no té dret a reclamació alguna. 
Si pel contrari, el nombre de unitats fos inferior, es descomptarà del pressupost. 
 
3.3.5.12. Formes de abonament de les obres 
 
El abonament dels treballs efectuats se efectuarà per un dels procediments següents, 
convingut pel Enginyer i el Contractista abans de donar començament els treballs: 
 
- Tipus fixa o a tant alçat total. 
- Tipus fixa o tant alçat per unitat de obra, preu del qual invariable si hagi fixat 
anteriorment, podent variar el número de unitats executades. 
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- Tant variable per unitat de obra segons les condicions en que es realitzi i els 
materials diversos empleats en la seva execució d’acord amb les ordres del Enginyer. 
- Per llista de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present plec 
determina. 
- Per hores de treball executat en les condicions determinades al Contracte. 
 
3.3.5.13. Abonament de unitats de obra executades 
 
El Contractista haurà de percebre el import de totes aquelles unitats de obra que hagi 
executat amb arreglo i sujecció als documents del Projecte, a les condicions de la 
contracta i a les ordres e instruccions que per escrit entregui el Enginyer. 
 
3.3.5.14. Abonament de treballs pressupostats amb partides alçades 
 
Si existeixen preus contractats per unitats de obres iguals a les pressupostades 
mitjançant partida alçada se abonarà prèvia mesura i aplicació del preu establert. 
Si existeixen preus contractats per unitats de obra similars, se establirà, preus 
contradictoris per a les unitats amb preus alçades, deduïts dels similars contractats. 
Si no existeixen preus contractats, per a unitats de obra iguals o similars, la partida 
alçada se abonarà integrament al Contractista, salvo el cas de que en el pressupost de 
la obra se expressi que el import de dita partida ha de justificar-se cas que, el Enginyer 
director de la obra indicarà al Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el 
procediment que ha de seguir-se per porta dit compte. 
 
3.3.5.15. Abonament de treballs executats durant el període de garantia 
 
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia se haguessin 
executat treballs pel seu abonament es procedirà així: 
 
- Si els treballs es realitzen i estan especificats al Projecte, i sense causa justificada no 
se haguessin realitzat pel Contractista al seu degut temps, i el Enginyer exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorades als preus que figuren al 
pressupost i abonats d’acord amb lo establert als plecs particulars o en el seu defecte 
en els generals, en el cas de que dits fossin inferiors als que regeixen a la època de la 
seva realització en cas contrari, se aplicaran aquests últims. 
- Si se han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats pel 
us de les obres, per haver estat utilitzades durant dit termini pel Propietari, se 
valoraran i abonaran als preus del dia, res se abonarà per ells al Contractista. 
 
3.3.5.16. Abonament de obres incompletes 
 
Quan per rescissió u altra causa fossin precisos valorar obres incompletes, se 
aplicaran els preus del pressupost sense que pugui presentar-se la valoració de cada 
unitat de obra en forma distinta, ni que tingui dret el Contractista a reclamació alguna 
per insuficiència u omissió del cost de qualsevol element que constitueix el preu. 
Les partides que componen la descomposició del preu seran de abonament quan 
estigui apilat en obra la totalitat del material, inclosos accessoris, o realitzats en la seva 
totalitat les labors u operacions que determina la definició de la partida, ja que el criteri 
a seguir ha de ser que només es consideren abonables fases amb execució acabades, 
perdent el Adjudicatari tots els drets en el cas de deixar-les incompletes. 
 
3.3.5.17. Liquidacions parcials 
 
Les liquidacions es faran per certificacions mensuals i es trobaran multiplicant les 
unitats resultants de les mesures pel preu assignat de cada unitat en el pressupost. Se 
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inclourà el % corresponent al sistema de contracte, traient les rebaixes que se 
obtinguessin en subhasta. 
 
3.3.5.18. Caràcter provisional de les liquidacions parcials 
 
Les liquidacions parcials tenen caràcter de documents provisionals a bon compte, 
subjectes a certificacions i variacions que resulten de la liquidació final, no suposant 
tampoc dites certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
La Propietat es reserva en tot moment i especialment al fer efectives les liquidacions 
parcials, el dret de comprovar que el Contractista ha complert els compromisos 
referents al pagament de jornals i materials invertits a la obra, al qual efecte haurà de 
presentar el Contractista els comprovants que se exigeixen. 
 
3.3.5.19. Liquidació final 
 
La liquidació general es portarà a terme una vegada finalitzades les obres i en ella es 
farà constar les mesures i valoracions de totes les unitats de obra realitzades, les que 
constitueixen modificacions del projecte, i els documents i augments que es van 
aplicar en les liquidacions parcials, sempre i quan hagin estat prèviament aprovades 
per la Direcció tècnica amb els seus preus. De cap manera tindrà dret el Contractista a 
formular reclamacions per augments de obra que no estiguessin autoritzats per escrit a 
la Propietat amb el vist i plau del Enginyer Director. 
 
3.3.5.20. Liquidació en cas de rescissió 
 
En aquest cas, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidador, que es 
redactarà de acord per ambdues parts. Inclourà el import de les unitats de obra 
realitzades fins la data de la rescissió. 
 
3.3.5.21. Pagaments 
 
Els pagaments se efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts, i els 
seus imports correspondran precisament al de les certificacions de obres expedides 
pel enginyer, en virtut de les quals se verificaran aquells. 
 
3.3.5.22. Suspensió o retards en el ritme dels treballs per retard en els pagaments 
 
En cap cas podrà el Contractista, al•legant retard en els pagaments, suspendre treballs 
o executar¬los a menor ritme que el que li correspon, amb arreglo al termini en que 
han de acabar-se. 
 
3.3.5.23. Demora dels pagaments 
 
Si el Propietari no efectués el pagament de les obres executades, dintre del mes 
següent al que correspongui el termini convingut, el Contractista tindrà amés el dret de 
percebre el abonament de un 4,5% anual en concepte de temps del retard i sobre el 
import de la mencionada certificació. Si encara transcorreguessin dos mesos a partir 
del terme de dit termini, tindrà dret el Contractista a la rescissió del Contracte, 
procedint a la execució de la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
materials apilats, sempre que aquestos reuneixin les condicions preestablertes i que la 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de la obra contractada o 
adjudicada. 
Es rebutjarà tota sol·licitud de rescissió del Contracte fundada en dita demora de 
pagament, quan el Contractista no justifiqui que en la data de dita sol•licitud ha invertit 
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en obra en els materials apilats admissibles la part de pressupost corresponent al 
termini de execució que tingui assenyalat al Contracte. 
 
3.3.5.24. Indemnització de danys causats per força major 
 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues ocasionades a la 
obra sinó en els casos de força major. Per als efectes d’aquest punt, es consideraran 
com tals casos els que segueixen: 
 
- Els incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
- Els produïts per terratrèmols. 
- Els produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius, superiors a los que se 
han de preveure al país, i sempre que existeixi constància inequívoca de que pel 
Contractista es prendran les mesures possibles dintre dels seus medis per evitar els 
danys. 
- Els que provinguin de moviments del terreny en el que estiguin construïdes les obres. 
 
La indemnització es referirà al abonament de les unitats de obra ja executades amb 
materials apilats a peu de obra; en cap cas comprendrà medis auxiliars. 
 
3.4. CONDICIONS GENERALS LEGALS 
 
3.4.1. Arbitrarietat i jurisdicció 
 
3.4.1.1. Formalització del Contracte 
 
Els Contractes es formalitzaran mitjançant documents privats, que podran elevar-se a 
escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i amb arreglo a les disposicions 
vigents. Aquest document contindrà una clàusula en les que se expressa 
terminantment que el Contractista se obliga al compliment exacte del Contracte, 
conforme a lo previst en el Plec General de Condicions. El Contractista abans de 
firmar la escriptura haurà firmat també la seva conformitat al peu del Plec de 
Condicions Particulars que ha de regir la obra, en els plànols, quadres de preus i 
pressupost general. Seran de compte del Adjudicatari totes les despeses que ocasioni 
la extensió del document en que se consigni la contracta. 
 
3.4.1.2. Arbitratge obligatori 
 
Ambdues parts es comprometen a sotmetre’s en les seves diferències al arbitratge de 
amigables componedors, designats un de ells pel Propietari, altre per la contracta i tres 
Enginyers pel C.O. corresponent, un dels quals serà forçosament el Director d’Obra. 
 
3.4.1.3. Jurisdicció competent 
 
En cas de no arribar a un acord pel anterior procediment, ambdues parts són 
obligades a sotmetre’s a la discussió de totes les qüestions que puguin sorgir com 
derivades del seu Contracte, a les autoritats i tribunals administratius, amb arreglo a la 
legislació vigent, renunciant al dret comú, sent competent la jurisdicció on estigués 
enclavada la obra. 
 
3.4.2. Responsabilitats legals del Contractista 
 
3.4.2.1. Mesures preparatòries 
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Abans de començar les obres el Contractista té la obligació de verificar els documents 
i de tornar a prendre sobre el terreny totes les mesures i dades que li siguin 
necessàries. Cas de no haver indicat al Director d’Obra en temps útil, els errors que 
poguessin contenir dits documents, el Contractista accepta totes les responsabilitats. 
 
3.4.2.2. Responsabilitat en la execució de les obres 
 
El Contractista és responsable de la execució de les obres en les condicions 
establertes al Contracte i en els documents que composen el Projecte. Com a 
conseqüència de això, vindrà obligat a la demolició i reconstrucció de tot lo mal 
executat, sense que pugui servir de excusa el que la Direcció Facultativa hagi 
examinat o reconegut la construcció durant les obres, ni el que hagin estat abonades 
les liquidacions parcials. 
 
3.4.2.3. Legislació Social 
 
Haurà de tenir-se en compte per part del Contractista la Reglamentació de Treball, així 
com les demés disposicions que regulen les relacions entre patronal i obrers, 
contractació de la Assegurança Obligatòria, Subsidi Familiar i de Vellesa, els Accidents 
de Treball, Seguretat e Higiene al Treball i demés amb carácter social urgents durant 
la execució de les obres. 
El Contractista ha de complir lo reglamentat sobre seguretat e higiene al treball, així 
com la legislació actual al moment de execució de les obres en relació sobre protecció 
a la industria nacional i foment del consum de articles nacionals. 
 
3.4.2.4. Mesures de seguretat 
 
En cas de accidents ocorreguts als operaris amb motiu de exercicis en els treballs per 
a la execució de les obres, el Contractista se atendrà a lo disposat a aquests respectes 
vigents en la legislació, sent en tot cas únic responsable del seu incompliment i sense 
que per cap concepte pugui quedar afectada la Propietat, per responsabilitat en 
qualsevol aspecte. 
Dels accidents i perjudicis de tot gènere que per complir el Contractista lo legislat 
sobre la matèria, pogués recaure o sobrevenir, serà aquest l’únic responsable, o els 
seus representants a la obra, ja se considera que els preus contractats estan inclosos 
totes les despeses precises per complimentar degudament, dites disposicions legals, 
serà preceptiu que el tauló de anuncis de la obra presenti punts del Plec de Condicions 
Generals de índole general, sotmès prèviament a la firma de la Direcció Facultativa. 
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les 
disposicions vigents perpetuïn per evitar en lo possible accidents als obrers i als 
caminants no només sobre andamis, sinó en tots els llocs perillosos de la obra. 
Se exigirà amb especial atenció la observació de lo regulat per la Ordenança General 
de Seguretat e Higiene en el Treball (O.G.S.H.T.). 
 
3.4.2.5. Ballat i policia de obra 
 
Seran a càrrec i compte del Contractista el ballat i la policia del solar, cuidant de la 
conservació de les seves línies de llindes i vigilant que, pels posseïdors de les finques 
contigües, si les hagués, no es realitzin durant les obres actes que modifiquin la 
propietat. 
Tota observació referent a aquest punt serà posat immediatament en coneixement del 
Enginyer Director. 
 
3.4.2.6. Permisos i Llicències 
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El adjudicatari estarà obligat a tenir tots els permisos i llicències, per a la execució de 
les obres i posterior posada en servei i deurà abonar totes les càrregues, taxes e 
impostos derivats de la obtenció de dits permisos. 
 
3.4.2.7. Danys a tercers 
 
El Contractista serà responsable de tots els accidents que per inexperiència o descuit 
sobrevinguessin en la edificació on se efectuen les obres. Com en les contigües serà, 
per tant, de les seves comptes el abonament de les indemnitzacions a qui 
correspongui i quan això donés lloc, de tots els danys i perjudicis que es puguin causar 
en les operacions de execució de les obres. 
El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la 
matèria, devent exhibir quan a això fos requerit, el justificant de tal compliment. 
 
3.4.2.8. Assegurança de la obra 
 
El Contractista estarà obligat a assegurar la obra contractada durant el temps que duri 
la seva execució fins la recepció definitiva, la quantia de la assegurança coincidirà en 
cada moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. 
El import abonat per la societat asseguradora se ingressarà en compte a nombre del 
Propietari, per a que amb càrrec a ell, se aboni la obra que es construeixi i a mesura 
que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de dita quantitat al Contractista se 
efectuarà per certificacions com la resta dels treballs. En les obres de reparació o 
reforma, es fixarà la porció de la obra que ha de ser assegurada i la seva quantia, i si 
res es prevé, se entendrà que la assegurança ha de comprendre tota la part de la obra 
afectada per la obra. Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa de 
assegurances, les posarà el Contractista abans de contractades, en coneixement del 
Propietari, al objecte de recavar d’aquest la seva prèvia conformitat o disconformitats. 
 
3.4.2.9. Suplements 
 
El Contractista no pot fer cap treball que ocasioni suplements de despeses sense 
autorització escrita del Propietari de la instal·lació i amb el vist i plau del Director 
d’Obra. 
 
3.4.2.10. Conservació i altres 
 
El Contractista executor de les obres tindrà que conservar al seu càrrec tots els 
elements de les obres civils i elèctriques des de el començament de les obres fins a la 
recepció definitiva de les mateixes. A aquest respecte, les despeses derivades de la 
conservació, tals com revisions periòdiques de les instal·lacions, vigilància, reposició 
de possibles desperfectes causats per tercers, neteja de aparells, etc. correran a 
càrrec del Contractista, no poden aquest al·legar que la instal·lació estigués o no en 
servei. La substitució o reparació serà decidida per la Direcció d’Obra, que jutjarà a la 
vista del incident si el element potser reparat o totalment substituït per un nou tenint 
que acceptar totalment dita decisió. El Contractista estarà obligat a executar aquells 
detalls imprevistos per la seva minuciositat o que se hagin descuidat si el Director de la 
obra lo jutges necessari. 
 
3.4.2.11. Troballes 
 
El Propietari es reserva la possessió de les antiguitats, objecte de art, o substàncies 
minerals utilitzables, que es trobin en les excavacions i demolicions practicades al seu 
terreny o edificacions. El Contractista haurà de fer servir per extreure’ls totes les 
precaucions que se li indiquin per la Direcció. El Propietari abonarà al Contractista el 
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excés de obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin. Seran així 
mateix, de la exclusiva pertinència del Propietari els materials i corrents de aigua que, 
com a conseqüència de les obres, apareguin als solars o terrenys on es realitzin les 
obres, però el Contractista, en el cas de tractar-se de aigües i si les utilitzes, seran de 
càrrec del Contractista les obres que siguin convenients executar per recuperar-les per 
a la seva utilització. La utilització per al aprofitament de graves i sorres i tota classe de 
materials procedents dels terrenys on els treballs se executen, així com les condicions 
tècniques i econòmiques en que aquests aprofitaments se han de concedir i executar 
se assenyalaran per a cada cas concret per la Direcció Facultativa. 
 
3.4.2.12. Anuncis i cartells 
 
Sense prèvia autorització de la Propietat no podran posar-se, ni a les seves balles, 
més inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels treballs i la policia local. 
 
3.4.2.13. Copia de documents 
 
El Contractista té dret a treure copies a la seva costa dels plànols, pressupost, i plec 
de condicions i demés documents del projecte. 
 
3.4.3. Subcontractes 
 
 
El Contractista pot subcontractar una part o la totalitat de la obra a altra u altres 
empreses, administradors, constructors, instal·ladors, etc. no eximint-se per això de la 
seva responsabilitat amb la Propietat. El Contractista serà l’únic responsable de la 
totalitat de la obra tant des de el punt de vista legal com econòmic, i es reconeix como 
l’únic interlocutor vàlid per la Direcció Tècnica. 
 
3.4.4. Pagament de arbitratges 
 
 
El pagament de impostos i arbitratges en general municipals o de altre règim, sobre 
balles, enllumenat, etc., del qual el abonament ha de fer-se al temps de execució de 
les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a 
càrrec del Contractista sempre que en les condicions particulars del Projecte no se 
estipuli lo contrari. No obstant, al Contractista se li haurà de reintegrar el import de tots 
aquells conceptes que la Direcció Facultativa consideri justos de fer-ho. 
 
3.4.5. Causes de rescissió del contracte 
 
 
Es consideren causes suficients de rescissió de Contracte les que a continuació es 
senyalen: 
 
- La mort o incapacitat del Contractista. 
- La ruïna del Contractista. 
 
En els casos anteriors, si els hereters o síndic se oferiren a portar a terme les obres 
sota les mateixes condicions estipulades al Contracte, el Propietari pot admetre o 
rebutjar el oferiment, sense que aquest últim cas tingui dret a indemnització alguna. 
També es port rescindir el Contracte si aquest presenta alteracions per les causes 
següents: 
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- La modificació del Projecte en forma tal, que representen alteracions fonamentals del 
mateix a judici de la Direcció Facultativa i en qualsevol cas, sempre que la variació del 
pressupost de execució, com a conseqüència de aquestes modificacions, representin 
més o menys un 25% com a mínim del import de aquell. 
- La modificació de les unitats d’obra sempre que aquestes modificacions representin 
variacions, més o menys del 40% com a mínim de alguna de les unitats que figuren en 
les modificacions del Projecte, o més de un 50% de unitats del Projecte modificades. 
- La suspensió de la obra començada i en tot cas sempre que per causes alienes a la 
contracta no es doni començament de la obra adjudicada dintre del termini de tres 
mesos a partir de la adjudicació; en aquest cas la devolució de la fiança serà 
automàtica. 
- La suspensió de la obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit 
de un any. 
- El no donar començament de la contracta als treballs dintre dels terminis assenyalats 
en les condicions particulars del Projecte. 
- Incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui descuit o mala fe, amb 
perjudici dels interessos de la obra. La mala fe de la execució dels treballs. 
- El abandonar la obra sense causa justificada. 
- La finalització del termini de execució de la obra sense haver arribat a aquesta. 
 
Quedarà rescindit el contracte per incompliment del Contractista de les condicions 
estipulades en aquest Plec perdent en aquest cas la fiança, i quedant sense dret a 
reclamació alguna. 
 
3.5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
En aquest capítol es detallen les característiques tècniques dels materials, 
maquinàries i equipaments a fer servir, i els medis de execució de les obres, amés es 
redactaran les normes de seguretat en el desenvolupament dels treballs i els mètodes 
de mesura i valoració a seguir; per a cada un dels capítols que conformen la execució 
al complert del Projecte. 
 
3.5.1. Generalitats 
 
3.5.1.1. Mesura i valoració de les Unitats de Obra 
 
El pagament de obres realitzades es farà sobre certificacions parcials que se 
practicaran mensualment. Dites certificacions contindran només les unitats de obra 
totalment acabades que se haguessin executat en el termini a que es refereixen. La 
relació valorada que figuri en les certificacions, es farà amb arreglo als preus establerts 
i amb la cubicació, plànols i referències necessàries per a la seva comprovació. La 
comprovació, acceptació o no acceptació hauran de quedar finalitzades per ambdues 
parts en un termini màxim de 15 dies. 
El Director d’Obra expedirà les certificacions de les obres executades, que tindran 
caràcter provisional a bon compte, verificables per la liquidació definitiva o per 
qualsevol de les certificacions següents, no suposant per altra part, aprovació ni 
recepció de les obres executades i compreses en dites certificacions. Seran de 
abonament al Contractista, les obres de terra, de fàbrica i accessoris, executades amb 
arreglo a condicions i amb sujecció als plànols del Projecte, o a les mesures 
introduïdes pel Director de la Obra, en el replanteig de les mateixes, que constarà en 
el plànol de detall i ordres escrites, se abonarà pel volum o pes de acord amb lo que 
se especifiqui en els corresponents preus unitaris que figuren en el quadre de preus. 
 
3.5.1.2. Condicions Generals de seguretat e higiene 
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D’acord amb lo prescrit en el Reglament de Seguretat e Higiene en el Treball en vigor, 
les obres objecte del Projecte satisfaran totes les mesures de seguretat e higiene en 
benefici del personal de la mateixa, que hagi de realitzar el seu treball. 
 
3.5.2. Començament de les obres 
 
3.5.2.1. Replanteig 
 
El Director d’Obra auxiliat pel personal tècnic i equip de treball, de la empresa 
adjudicatària encarregada de la execució, efectuarà sobre el terreny el replanteig 
general de les obres que comprenen el Projecte, així com els replantejos parcials que 
siguin necessaris durant la execució de les mateixes, deixant constància material 
mitjançant senyals i referències col·locades en punts fixes del terreny que tinguin 
garantia de permanencia per a que, durant la execució de les obres, puguin fixar-se 
amb relació a elles la situació en planta o en altura de qualsevol element o part de les 
mateixes obres. El Contractista facilitarà a les seves expenses quants medis materials 
i auxiliars es necessitin per portar a terme els replantejos generals i parcials. Amb els 
resultats obtinguts, s’aixecarà acta, acompanyada de plànols, mesures i valoracions, 
firmades pel Director d’Obra i el Contractista o representant en qui delegui, en la que 
es farà constar les modificacions introduïdes, cas de que es produeixin, pressupostos 
resultants i quantes incidències siguin de interès per a una millor realització de les 
obres. El Contractista, des de el moment que firma el acta de replanteig, es fa 
responsable de la conservació i reposició de totes les dades que motiven les 
operacions ressenyades en aquest punt, inclosos materials, col·laboració etc. Si durant 
la realització de les obres se aprecies una errada als replantejos, alineacions o 
dimensions de una part qualsevol de les obres, el Contractista procedirà a la seva 
rectificació a la seva costa. La verificació dels replantejos, alineacions o dimensions 
per la Direcció d’Obra, no eximirà al Contractista de les seves responsabilitat en quant 
a les seves exactituds. 
 
3.5.2.2. Neteja del terreny 
 
Les operacions de desbrossat hauran de ser efectuades amb les degudes precaucions 
de seguretat a fi de evitar danys en les construccions existents, propietats pròximes, 
vies i serveis públics i accidents de qualsevol tipus. Tots els materials que puguin ser 
destruïts pel foc seran cremats, d’acord amb les normes que sobre el particular 
existeixin ala localitat. 
Els materials no combustibles podran ser utilitzats pel Contractista en la forma que 
consideri més convenient, prèvia autorització del Director d’Obra. 
 
3.5.3. Moviments de terres 
 
3.5.3.1. Excavacions 
 
Les excavacions a realitzar són: 
 
- Excavacions per a ciments de obres de fàbrica. 
Per no disgregar el terreny més allà de lo previst, el Director d’Obra podrà ordenar que 
les excavacions per a ciments de obres de fàbrica, siguin realitzades per etapes 
successives. 
Si el sol fos argilós, es realitzarà la excavació en dos parts, deixant sense executar 
una capa final, 15 cm, fins al moment de construir les cimentacions de la obra. 
Si del reconeixement del terreny practicat al efectuar les excavacions, resultés 
necessitat o conveniència de variar el sistema de cimentació previst per a les obres de 
fàbrica, es reformarà el Projecte, suspès mentrestant els treballs que fossin 
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necessaris. El Contractista percebrà en aquest cas el cost dels treballs realitzats, però 
no tindrà dret a cap altra indemnització per la variació del Projecte. 
- Excavacions en rases per a canonades. Les rases tindran les dimensions que figuren 
als plànols del Projecte, havent de portar el seu fons anivellat cuidadosament per a 
que el tub recolzi en total la seva longitud. El Director d’Obra indicarà en cada cas, una 
vegada oberta la rasa, si es precís, a la vista de la natura del terreny, col·locar la 
canonada a major profunditat. 
Amb arreglo a plànols o en el seu cas a les indicacions rebudes del Director d’Obra 
com a conseqüència del replanteig general, el Contractista realitzarà les excavacions 
necessàries per a la execució de les obres objecte del projecte. En tals excavacions se 
inclouran els següents punts: 
 
- Desbrossament i neteja del terreny. 
- Extracció. 
- Transport dels productes remoguts a apilament, lloc de treball o escombraries. 
- Condicionament de terrenys si fos necessari i quantes operacions fossin necessàries 
per a finalitzar la obra. 
- Farciment. 
 
Tota excavació no realitzada pel Adjudicatari segons plànols o amb el vist i plau del 
Director d’ Obra, no seran abonats. L’apilament del material extret es realitzarà en el 
lloc adequat, de mode que no es perjudiqui el tràfic, ni pertorbi desaiguats i drenatges. 
Aquests treballs es consideren intrínsecs a la obra, i per tant incloses a les unitats 
corresponents, per lo que no procedirà cap abonament complementari per tals 
conceptes. El farciment de la rasa es realitzarà seguint la estratificació indicada als 
plànols. Els farciments de les rases es realitzarà en tongades successives de espessor 
uniforme, i no sent aquest superior a 30 cm. Tals tongades seran compactades 
humitejant lleugerament el material de farciment si fos necessari. La finalització i la 
explanació de les superfícies es realitzaran de mode que no es puguin formar dipòsits 
de aigua. 
 
3.5.3.2. Mesures i valoració de les excavacions 
 
Les excavacions necessàries per a la execució de les obres, se abonaran pel seu 
volum referit al terreny abans de excavar-lo, al preu respectiu per m3 que figura al 
quadre de preus. 
Els volums es deduiran de les línies teòriques dels plànols i ordres escrites pel 
Director, a partir dels perfils reals del terreny. Els preus comprenen tots els medis 
auxiliars i operacions necessàries per fer les excavacions, així com el rasant de les 
rases i la sorra o material precís per això. També inclourà la retirada dels productes de 
les excavacions a llocs on no afectin a les obres. No seran abonats els treballs i 
materials que hagin de fer-se servir per evitar possibles despreniments, ni els 
excessos de excavacions que per conveniència u altres causes alienes a la direcció de 
les obres executi el Contractista, així com els apuntalaments que siguin precises 
executar per a la seguretat del personal i evitar accidents. 
No seran abonats els despreniments, excepte en aquells casos en que es pugui 
comprovar que ha estat degut a força major. Mai lo seran els deguts a negligències del 
Contractista o per no haver complit les ordres de la direcció de la obra. 
Tampoc seran de abonament la reparació de totes les averies i desperfectes que en 
qualsevol excavació puguin produir-se per a conseqüència de pluges, trànsits no 
autoritzats i altres causes que no siguin de força major. 
 
3.5.3.3. Mesures i valoració de la excavació en rases per a canonades 
 
S’abonarà per metre lineal o per metre cúbic, segons el quadre de preus. 
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També comprendrà el refinament de la rasa i la compactació del fons de la mateixa, 
quan tal mesura sigui necessària i així ho ordeni el Director d’Obra. El preu també 
comprendrà, excepte que expressament se indiqui lo contrari, totes les operacions de 
càrrega, descàrrega i transport a plantes de tractaments, qualsevol que sigui la 
distància de transport, de tots els productes sobrants de excavació, una vegada farcida 
i compactada la rasa. També estan compresos al preu, la extensió de les terres en 
llocs adequats, i la indemnització per la zona ocupada per aquestes. 
Abans de procedir al farciment amb sorra per al llit de assentament de les canonades, 
el Contractista haurà de obtenir del Director d’Obra la aprovació de la excavació, no 
poden sense la mateixa començar el farciment. 
 
3.5.3.4. Drenatge 
 
Al llit de les excavacions realitzades es dipositarà una capa d’àrids, de mode que se 
obtingui un eficaz drenatge. Les dimensions de grans dels àrids, no seran superiors a 
76 mm, 80 UNE, i al zenit ponderal acumulat pel tamís 0,080 UNE no rebassarà el 5%. 
Si no es pogués trobar un material que compleixi aquests requisits podrà fer-se servir 
un drenatge format per vàries capes. Una vegada oberta la rasa de drenatge, si el fons 
fos impermeable (argila, etc.), la capa superior als cables o tubs també serà 
impermeable. En cas de que el llit fos de material permeable, el farciment serà en la 
seva totalitat de material permeable. 
 
3.5.3.5. Buidat de terres 
 
El Contractista executarà les excavacions segons el traçat i profunditat que es 
determina als plànols. Els productes sobrants del farciment de rases, es dipositaran als 
llocs que a tal fi designi el Director d’Obra. El buidat es farà per franges horitzontals de 
altura no superior a 1,5 m si se executar a mà o de 3 m si s’executa a màquina, 
treballant aquesta en direcció no perpendicular als cantells amb element estructural i 
barres o mitjanes, deixant sense excavar una zona de protecció de amplada no menor 
de 1 m que es quitarà a mà abans de descendir la màquina en aquest cantell a la 
franja interior. Abans de començar el buidat, la Direcció aprovarà el replanteig realitzat, 
així como els accessos proposats que seran clausurats i separats per vianants i 
vehicles de càrrega. Es disposaran punts fixes de referència en llocs que no puguin 
ser afectats pel buidat als quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i 
desplaçaments horitzontals i/o verticals dels punts del terreny i/o edificacions 
pròximes. Les lectures diàries dels desplaçaments referits a aquests punts, se 
anotaran pel seu control per la Direcció. 
Quan al excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista, amb variació dels estrats i/o 
de les seves característiques, cursos de aigües subterrànies, restes de construccions, 
valors arqueològics, es pararà la obra al menys en aquell dia, i es comunicarà a la 
Direcció. 
El solar estarà rodejat de una balla o mur d’altura no menor de 2 m. 
No se acumularà terreny de excavació, ni altres materials, al costat del cantell de 
buidat, havent de estar separat de aquest una distància no menor de 2 vegades la 
profunditat del buidat en aquell cantell, excepte autorització en cada cas de la Direcció 
d’Obra. 
El refinament i sanejament de les parets del buidat es realitzarà per a cada profunditat 
parcial no major de 3 m. Sempre que per circumstàncies imprevistes es presenti un 
problema de urgència, el Contractista prendrà provisionalment les mesures oportunes, 
a judici del mateix, i se lo comunicarà lo abans possible a la Direcció. Una vegada 
s’arriba a la cota inferior del buidat, es farà una revisió general de les edificacions 
pròximes per observar les lesions que hagin sofert, aplicant les mesures oportunes. En 
tant se efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons del buidat, es conservaran 
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les contencions i apuntalaments realitzats. Al fons del buidat es mantindrà el desaiguat 
necessari per impedir la acumulació de aigua. Seran condicions de no acceptació: 
 
- En dimensions, errors superiors al 2,50% i variacions de ± 10 cm. 
- En altura, major de 1,65 m amb medis manuals o major de 3,30 amb medis 
mecànics. 
- En zona de protecció, inferior de 1 m. La unitat de mesura serà el metre cúbic de 
volum excavat mesurat sobre perfils. 
 
3.5.4. Seguretat i salut a la obra 
 
3.5.4.1. Objectiu del present apartat 
 
Es redacta el següent plec per definir les qualitats i característiques tècniques dels 
materials a utilitzar a la obra en lo disposat al estudi de seguretat e higiene, normativa 
bàsica d’obligat compliment, obligacions del empresari, etc. 
 
Per a tal finalitat se estructura el prec en els següents capítols: 
- Condicions tècniques. 
- Condicions facultatives. 
- Condicions econòmiques. 
 
3.5.4.2. Condicions tècniques 
 
En aplicació del Estudi de Seguretat e Higiene al Treball, el Contractista o constructor 
principal de la obra quedarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat e Higiene en el que 
analitzi, estudií, desenvolupi i complementi en funció del seu propi sistema de 
execució, les obres i les previsions contingudes en el citat estudi. El Pla de Seguretat e 
Higiene ha de ser presentat abans del inici de la obra a la Direcció Tècnica 
encarregada de la seva aprovació i seguiment. Una copia de dit pla a efectes del seu 
coneixement i seguiment ha de ser entregada al vigilant de seguretat, i en el seu 
defecte, als representants dels treballadors del centre de treball, quins podran 
presentar per escrit i de forma raonada els suggeriments i alternatives que se estimin 
oportunes. 
 
3.5.4.3. Vigilant de seguretat e higiene 
 
Les seves funcions seran les establertes per la Ordenança de Seguretat e Higiene al 
Treball.És el responsable del compliment del Pla de Seguretat. Tots els incompliments 
hauran de ser anotats al Llibre de Incidències, donant compte a la Direcció Tècnica 
Facultativa i als inspectors de Seguretat e Higiene al Treball. Ha de ser designat per 
escrit i presentat a la Direcció Tècnica per a la seva aprovació abans del inici de les 
obres. 
 
3.5.4.4. Condicions dels medis de protecció 
 
Tots els vestimentes de protecció personal o elements de protecció col•lectiva, hauran 
de tenir fixats un període vida útil, llençar-los al seu termini. Quan per les 
circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada 
peça de roba o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o 
de la data de entrega. Tota vestimenta o equip de protecció que hagi sofert un 
tractament límit, es a dir, el màxim per al que va ser concebut, serà llençat i reposat al 
moment. De igual mode se reposaran immediatament aquelles peces de roba que pel 
seu us hagin adquirit grandàries o toleràncies majors de les admeses pel fabricant. 
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3.5.4.5. Proteccions personals 
 
Tot element de protecció personal se ajustarà a les Normes de Homologació 
pertinents, sempre que existeixin al mercat, i si no, se tindran en compte les 
consideracions abans esmentades. 
Els medis de protecció personal, simultanis amb els col·lectius, seran de us obligat, 
sempre que es precisin per eliminar o reduir els riscos professionals. La protecció 
personal, no dispensa en cap cas de la obligació de fer servir els medis preventius de 
carácter general, conforme a lo disposat per la Ordenança General de Seguretat e 
Higiene al Treball. Totes les vestimentes homologades hauran de portar el segell 
reglamentari. 
 
3.5.4.5.1. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
BARANES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ 
Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i dintell a base e taulons 
embridats, firmament subjectes al terreny i coberta plena de taulons. Aquests elements 
també podran ser metàl·lics. 
 
XARXES PERIMETRALS 
Per a la protecció del risc de caigudes al buit pel cantell perimetral se utilitzaran 
pescants tipus orca. L’extrem inferior de la xarxa, se enganxarà a forquilles de ferro 
prèviament embegudes al forjat. Les xarxes seran de poliamida, protegint les plantes 
de treball. La corda de seguretat serà com a mínim de 10 mm de diàmetre, i els 
mòduls de xarxa seran lligats entre sí, amb corda de poliamida com a mínim de 3 mm 
de diàmetre. 
 
XARXES VERTICALS 
En proteccions verticals de caixes de escales, clàusula de accés a planta 
desprotegida, forjats una vegada executats i fins la construcció del tancament, etc, se 
utilitzaran xarxes verticals (tipus teris), enganxades als forjats respectius i als pilars o 
puntals col·locats a tal efecte. 
 
XARXES HORITZONTALS 
Se col·locaran per protegir la possible caiguda de persones u objectes en patis, forats 
de escales, etc. 
 
BARANES 
Les baranes rodejaran el perímetre de la planta encofrada, si no se utilitza altra medi, 
amb les xarxes verticals abans descrites, i hauran de tenir la suficient resistència per 
garantir la retenció de persones. Els cables de sujecció de cinturó de seguretat tindran 
suficient resistència per a suportar els esforços a que pugin ser sotmesos de acord 
amb la seva funció protectora. 
Tots els operaris hauran de ser instruïts sobre les maneres correctes de utilització i 
col•locació, per part del encarregat dels treballs. 
Abans de la seva utilització, se hauran de revisar tots els elements constituents del 
cinturó, sobre tot el element de amarrar. Quan existeixin dificultats per fixar un punt de 
ancoratge, se utilitzaran dispositius anti-caiguda. 
 
PLATAFORMES DE TREBALL 
Tindran com a mínim 60 cm de amplada, i les situades a més de 2 metres del terra, 
estaran dotades de baranes de 90 cm de altura, llistó intermedi i entornpeu. Els 
elements que la composin, es fixaran a l’estructura portant, de mode que no es pugui 
bascular, lliscar u altres moviments perillosos. Si es realitzés amb fusta, aquesta serà 
sana, sense nusos ni esquerdes que puguin donar lloc a trencades, el espessor mínim 
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serà de 5 cm. Si són metàl·liques hauran de tenir una resistència suficient al esforç a 
que van a ser sotmeses. Es carregaran únicament els materials necessaris per 
assegurar la continuïtat del treball. 
 
PLATAFORMES AMB VOLADIU 
Hauran de tenir sabates antilliscants, recolzant-se a superfícies planes i resistents. Si 
són de fusta, els llarguers seran de una sola peça, els esglaons estaran assemblats 
als llarguers (no només clavats), i no hauran de pintar-se, excepte amb vernís 
transparent. Queda prohibit empalmar escales si no compten amb elements especials 
per això. No salvaran més de 5 metres de altura si no estan reforçades al centre, per 
salvar altures superiors se adequaran fixacions en cap i base i se utilitzarà cinturó de 
seguretat o dispositiu anticaiguda. 
 
ESCALA DE MÀ 
Hauran de portar sabates antilliscants. 
 
SENYALS DE TRÀNSIT I SEGURETAT 
Estaran de acord amb la normativa vigent. 
 
TOPES PER A LA DESCÀRREGA DE VEHICLES A DISTINT NIVELL 
Se podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant 
rodons ficats al mateix, o de altra forma eficaç. 
 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials, serà per enllumenat de 30 mA i per 
força de 300 mA. 
 
PRESA DE TERRA 
La resistència de la presa de terra no serà superior a la que garanteixi de acord amb la 
sensibilitat del interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. 
La xarxa de terra, es realitzarà amb cable de coure segons lo estipulat al plec de la 
instal·lació elèctrica de baixa tensió. 
 
EXTINTORS DE INCENDIS  
Seran adequats al agent extintor i al tipus de incendi previsible, i es revisaran 
periòdicament. 
 
3.5.4.5.2. SERVEIS DE PROTECCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT E HIGIENE 
La empresa constructora disposarà de assessorament tècnic de seguretat e higiene. El 
Contractista haurà de presentar abans de la seva implantació en obra i posteriorment 
amb la periodicitat exigida, els següents documents: 
 
- Llista de personal, detallant els noms dels treballadors que formin part de la plantilla i 
van a fer els treballs contractats, indicant els números de afiliació a la Seguretat Social. 
Dita llista haurà de ser suportada pel cas de Societats Cooperatives per la fotocopia de 
la matriu individual del talonari de cotització de la Mutualitat Laboral de Treballadors 
Autònoms de la Industria, amb la fotocopia de A-22 de alta a la Seguretat Social; o en 
el seu defecte fotocopia de la inscripció al Llibre de Matrícula per a la resta de 
societats. 
- Així mateix haurà de indicar posteriorment totes les altes i baixes que es produeixin 
de acord amb el procediment del epígraf anterior. 
- Fotocopia dels exemplars oficials dels impresos de liquidació TC1 i TC2 del Institut 
Nacional de la Seguretat Social, o en cas de Societats Cooperatives la matriu dels 
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talonaris de cotització a la Mútua Laboral dels Treballadors Autònoms de la Industria, 
degudament diligenciada com abonaments, corresponent a les últimes mensualitats 
ingressades al període voluntari de cobrament. Posteriorment dites mensualitats es 
presentaran abans del dia 10 de cada mes. 
- Assegurança de responsabilitat civil de tots els vehicles i maquinària que treballi o 
tingui accés directe al àrea de treball. No es permetrà el accés al treball de cap vehicle 
o maquinària sense aquest requisit. 
- El Contractista presentarà còpies de les pòlisses de assegurances mencionades. 
 
SERVEI MÈDIC 
L’empresa constructora disposarà de un servei mèdic de empresa propi o 
mancomunat. 
 
INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
La obra disposarà del maletí de primers auxilis portàtil instal•lat a les oficines i estarà a 
càrrec de una persona. Els serveis mèdics del Contractista (propis o mancomunats) 
revisaran mensualment el contingut de aquest maletí, reposant immediatament tot lo 
utilitzat o consumit. 
 
INSTAL·LACIONS DE HIGIENE I BENESTAR 
Considerant el nombre previst de operaris, se estimarà la realització de les següents 
instal·lacions: 
 
VESTUARI 
Per cobrir les necessitats es dotarà un local amb els següents elements: Una taquilla 
per a cada treballador, que tingui pany amb clau, seients i calefacció en hivern. 
 
SERVEIS 
Disposarà de un local amb els serveis assenyalats com a mínim en la corresponent 
Ordenança General de Seguretat e Higiene. 
 
3.5.4.6. Condicions facultatives 
 
3.5.4.6.1. IDENTIFICACIÓ DE LA OBRA 
 
La obra en qüestió és la execució d’una nau industrial dedicada a la venda i reparació 
de maquinaria agrícola situada al Polígon Industrial Los Campets amb n º de Parcel·la 
21. 43530 Alcanar (Tarragona). 
 
3.5.4.6.2. IDENTIFICACIÓ DEL REDACTOR DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present Pla de Seguretat i Salut es redactat pels enginyers tècnics autors del 
present projecte. 
 
3.5.4.6.3. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
 
L’edificació, objecte del Pla de Seguretat i Salut, estarà regulada a lo llarg de la seva 
execució pels textos que a continuació es citen, sent de obligat compliment per les 
partes implicades. 
A. – Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 de 8 de Novembre (es prestarà 
especial atenció als punts que es detallen). B. – Reial Decret 1627/97 de 24 de 
Octubre de 1997. 
Aquest Reial Decret te per objectiu establir l’aplicació concreta de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals, al sector de la construcció i la seva vigència començarà 
a partir del dia 25 de Desembre de 1997, coincidint amb els dos mesos des de la seva 
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publicació, tal com estableix la disposició final tercera. Aquesta nova norma derroga 
expressament el Reial Decret 555/1986, modificat pel Reial Decret 84/1990, que va 
implantar el Pla de Seguretat i Salut als projectes de edificació i obres públiques que, 
no obstant, serà de aplicació en tots aquells projectes visats pels col·legis 
professionals corresponents aprovats per les administracions públiques abans de la 
entrada en vigor del nou Reial Decret. 
 
3.5.4.6.4. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 
 
L’autor del encàrrec adoptarà les mesures necessàries per a que el Pla de Seguretat i 
Salut quedi inclòs com a document integrant del projecte de execució de obra. Aquest 
Pla de Seguretat i Salut serà visat al Col·legi professional corresponent. Així mateix, 
abonarà a la empresa constructora, prèvia certificació de la direcció Facultativa, les 
partides incloses al document pressupost Pla de Seguretat. Si se implantessin 
elements de seguretat, no inclosos al pressupost, durant la realització de la obra, 
aquestos se abonaran igualment a la empresa constructora, prèvia autorització del 
autor del Pla de Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat que analitzi, estudiï i 
complementi aquest Pla de Seguretat, contarà dels mateixos aparells, així com la 
adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, respectant 
fielment el Plec de Condicions. Aquest Pla serà segellat i firmat per persona amb 
suficient capacitat legal. La aprovació expressa del Pla i el representant de la empresa 
constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació 
legal. La empresa constructora complirà les estipulacions preventives del Pla de 
Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es derivin de la infracció del 
mateix per la seva part o dels posibles subcontractistes o empleats. 
La direcció Facultativa considera el Pla de Seguretat i Salut com part integrant de la 
execució de la obra. A la Direcció Facultativa li correspon el control i supervisió de la 
execució del Pla de Seguretat i Salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació de 
aquest, deixant constància escrita al Llibre de Incidències. 
Periòdicament, segons lo pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del 
pressupost de seguretat, posant en coneixement de la propietat i dels organismes 
competents, el incompliment, per part de la empresa constructora, de les mesures de 
seguretat contingudes al Pla de Seguretat i Salut. Els subministradors de medis, 
dispositius, màquines i medis auxiliars, així com els subcontractistes, entregaran al cap 
de obra, delegats de prevenció i direcció Facultativa, les normes pel muntatge, 
desmuntatge, usos i manteniment dels subministres i activitats; tot ell destinat a que 
els treballs se executin amb la seguretat suficient i complint amb la normativa vigent. 
Els medis de protecció personal, estaran homologats pel organisme competent en cas 
de no existir apuestos al mercat, es faran servir els més adequats sota criteri del 
Comitè de Seguretat i Salut o Delegació de Prevenció, amb el vist i plau de la Direcció 
Facultativa, per a la seguretat. 
 
A. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. DELEGAT DE PREVENCIÓ DE SEGURETAT 
 
1. El comitè de Seguretat i Salut és el òrgan paritari i col·legiat de participació destinat 
a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la empresa en matèria de 
prevenció de riscos. 
 
2. Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut en totes les empreses o centres de 
treball que contin amb 50 o més treballadors. El comitè estarà format pels delegats de 
prevenció, de una part, i pel empresari i/o representat seu en nombre igual al dels 
delegats de prevenció de la altra. 
En les reunions del Comitè de Seguretat i Salut participaran, amb veu però sense vot, 
els delegats sindicals i els responsables tècnics de la prevenció de la empresa que no 
estiguin inclosos en la composició a la que es refereix el paràgraf anterior. En les 
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mateixes condicions podran participar treballadors de la empresa que contin amb una 
especial qualificació o informació respecte de concretes qüestions que es debatin en 
aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a la empresa, sempre que així ho sol·liciti 
alguna de les representacions en el Comitè. 
 
3. El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà trimestralment i sempre que ho sol•liciti 
alguna de les representacions al mateix. El Comitè adoptarà les seves pròpies normes 
de funcionament. 
Les empreses que contin amb varis centres de treballs dotats de Comitè de Seguretat i 
Salut podran acordar amb els seus treballadors la creació de un Comitè Intercentres, 
amb les funcions que el acord les atribueixi. 
 
B. COMPETÈNCIES I FACULTATS DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
1. El Comitè de Seguretat i Salut tindrà les següents competències: 
a) Participar en la elaboració, posta en pràctica i avaluació dels plans i programes de 
prevenció de riscos a la empresa. A tal efecte, es debatrà abans de la posta en 
pràctica i en lo referent a la seva incidència en la prevenció de riscos, els projectes en 
matèria de planificació, organització del treball e introducció de noves tecnologies, 
organització i desenvolupament de les activitats de protecció, prevenció, projecte i 
organització de la formació en matèria preventiva. 
b) Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la efectiva prevenció dels 
riscos, proposant a la empresa la millora de les condicions o la correcció de les 
deficiències existents. 
 
C. DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 Llei 31/95) 
 
1. Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions 
específiques en matèria de prevenció de riscos al treball. 
 
2. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del 
personal, en l’àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes a que es 
refereix el article 34, Llei 31/95, amb arreglo a la següentescala: 
De 50 a 100 treballadors 2 Delegats de Prevenció 
De 101 a 500 treballadors 3 Delegats de Prevenció 
De 501 a 1000 treballadors 4 Delegats de Prevenció 
De 1001 a 2000 treballadors 5 Delegats de Prevenció 
De 2001 a 3000 treballadors 6 Delegats de Prevenció 
De 3001 a 4000 treballadors 7 Delegats de Prevenció 
De 4001 en endavant 8 Delegats de Prevenció 
A les empreses de fins a 30 treballadors el Delegat de Prevenció, serà el delegat de 
personal. A les empreses de 31 a 49 treballadors haurà un Delegat de prevenció que 
serà elegit per i entre els delegats de personal. 
 
3. A efectes de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindrà en compte 
els següents criteris: 
a) Els treballadors vinculats per contracte de duració determinada superior a un any es 
computaran com treballadors fixes de plantilla. 
b) Els contractes per termini de fins a un any es computarà segons el nombre de dies 
treballats al període de un any anterior a la designació. Cada 200 dies treballats o 
fracció es computarà com un treballador més. 
D. COMPETÈNCIES I FACULTATS DELS DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 36 
Llei 31/95) 
a) Col·laborar amb la direcció de la Empresa en la millora de la acció preventiva. 
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b) Promoure i fomentar la cooperació als treballadors en la execució de la normativa i 
sobre la precisió de riscos laborals. 
c) Ser consultats pel empresari amb caràcter previ a la execució sobre les decisions a 
que es refereix el article 
33 de la present Llei. 
d) Labor de vigilància i control sobre compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals. 
 
E. GARANTIA I SIGIL·LI PROFESSIONAL DELS DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article  
37 Llei 31/95) 
 
1. El previst al article 68 del Estatut dels Treballadors en matèria de garanties serà de 
aplicació als Delegats de Prevenció en la seva condició de representant dels 
treballadors. 
El temps utilitzat pels Delegats de Prevenció per desenvolupar les seves funcions 
previstes en aquesta Llei 
seran considerades com exercici de funcions de representació a efectes de la 
utilització del crèdit de hores mensuals retribuïdes previstes a la lletra e) del citat article 
68 del Estatut del Treballadors. No obstant lo anterior, serà considerat en tot cas com 
temps de treball efectiu, sense imputació al citat crèdit, el corresponent a les reunions 
del Comitè de Seguretat i Salut i a qualsevol altra convocada pel empresari en matèria 
de prevenció de riscos, així com el destinat a les visites previstes a les lletres a) i c) del 
número 2 del article anterior. 
 
2. El empresari haurà de proporcionar als Delegats de Prevenció els medis i la 
formació en matèria preventiva que resultin necessaris per a la execució de les seves 
funcions. 
La formació haurà de ser facilitada pel empresari pels seus propis mitjans o mitjançant 
concerts amb organismes o entitats especialitzades a la matèria i haurà de adaptar-se 
a la evolució dels riscos i a la aparició de altres nous, permetent-se periòdicament si 
fos necessari. 
El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots els efectes i 
el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els Delegats de Prevenció. 
 
F. SERVEI DE PREVENCIÓ (Article 30 i 31 Llei 31/95) 
 
Assignació per part del empresari dels treballadors que se ocupen de les tasques de 
prevenció de riscos professionals. Protecció i prevenció de riscos professionals (Article 
30 Llei 31/95). 
 
1. En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, el empresari 
designarà un o varis treballadors per ocupar-se de dita activitat, constituirà un servei 
de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a la 
empresa. 
 
2. Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del 
temps i dels medis precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte les 
dimensions de la empresa, així com els riscos a que estan exposats els treballadors i 
la seva distribució a la mateixa. 
 
3. Per a la realització de la activitat de prevenció, el empresari haurà de facilitar als 
treballadors designats el accés a la informació i documentació a que es refereixen els 
articles 18 i 23 de la present Llei. 
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4. Els treballadors designats no podran sofre cap perjudici derivat de les seves 
activitats de protecció i prevenció dels riscos professionals a la empresa. En exercici 
de aquesta funció, els treballadors tindran les garanties establertes a la Llei del Estatut 
dels Treballadors. 
Aquesta garantia arribarà també als treballadors integrants del servei de prevenció, 
quan la empresa decideixi constituir-lo de acord amb lo disposat al article següent. 
Els treballadors a que es refereixen els paràgrafs anteriors hauran de guardar sigil•li 
professional sobre la informació relativa a la empresa a la que tinguessin accés com a 
conseqüència de desenvolupar les seves funcions. 
 
5. A les empreses de menys de 6 treballadors, el empresari podrà assumir 
personalment les funcions assenyalades al apartat 1, sempre que desenvolupi de 
forma habitual la seva activitat al centre de treball i tingui la capacitat necessària, en 
funció dels riscos a que estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les 
activitats amb el abast que es determini a les disposicions a que es refereix la lletra e) 
del apartat 1 del article 6 de la present Llei. 
 
6. L’empresari que no hagués concertat el servei previst per una entitat especialitzada 
aliena a la empresa haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control de una 
auditoria o avaluació externa, en els termes que reglamentàriament es determinen. 
 
7. Els serveis de prevenció hauran de estar en condicions de proporcionar a la 
empresa el assessorament i recolzament que precisi en funció dels tipus de riscos en 
ella existents i en lo referent a: 
 
a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes de actuació preventiva. 
b) La avaluació dels factors de riscos que puguin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors en els termes previstos al article 16 de aquesta Llei. 
c) La determinació de les prioritats en la adaptació de les mesures preventives 
adequades i la vigilància de la seva eficàcia. 
d) La informació dels treballadors. 
e) La protecció dels primers auxilis i plans de emergència. 
f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del 
treball. 
 
 
 
G. PARTS D’ACCIDENT I DEFICIÈNCIES 
Respectant qualsevol model normalitzat que pogués ser us normal a la pràctica del 
Contractista; les parts i deficiències observades recolliran com a mínim les següents 
dades amb una tabulació ordenada. 
 
a) Part de accident: 
 
- Identificació de la obra. 
- Dia, mes i any en que s’ha produït l’accident. 
- Hora del accident. 
- Nombre del accidentat. 
- Categoria professional i ofici del accidentat. 
- Domicili del accidentat. 
- Lloc en que s’ha produït l’accident. 
- Causes del accident. 
- Importància aparent del accident. 
- Possible especificació sobre errades humanes. 
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- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura. (Metge, practicant, socorrista, 
personal de obra). 
- Lloc de trasllat per hospitalització. 
- Testimonis del accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 
- Com a complement de aquestes parts se emetran un informe que contingui: 
- Com se hagués pogut evitar. 
- Ordres immediates per executar. 
 
b) Part de deficiències: 
 
- Identificació de la obra. 
- Data en que s’ha produït la observació. 
- Lloc en que s’ha fet la observació. 
- Informe sobre la deficiència observada. 
- Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 
 
H. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I 
MUNTATGE 
 
Serà preceptiu a la obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en 
matèria de responsabilitat civil professional; així mateix el Contractista haurà de 
disposar de cobertura de responsabilitat civil al exercici de la seva activitat industrial, 
cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a terceres 
persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extra contractual al seu càrrec, 
per fets nascuts de culpa o negligència; imputables al mateix a les persones de les que 
ha de respondre; se entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar ampliada al 
camp de la responsabilitat civil patronal. 
El Contractista té la obligació a la contractació de una assegurança en la modalitat de 
tot risc a la construcció durant el termini de execució de la obra amb ampliació a un 
període de manteniment de un any, contant a partir de la data de finalització definitiva 
de la obra. 
 
3.5.4.6.5. NORMES PER A CERTIFICACIÓ DE ELEMENTS DE SEGURETAT 
 
Una vegada al mes la constructora estendrà la valoració de les partides que, en 
matèria de seguretat se haguessin realitzat a la obra; la valoració es farà de 
conformitat al pla i de acord amb els preus contractats per la propietat: aquesta 
valoració serà visada i aprovada per la Direcció Facultativa per a la Seguretat i sense 
aquest requisit no podrà ser abonada per la Propietat. L’ abonament de les 
certificacions exposades al paràgraf anterior es farà conforme se estipuli al contracte 
de obra. 
Es tindrà en compte a la hora de redactar el pressupost de aquest Pla, només les 
partides que intervinguin com mesures de Seguretat e Higiene, fent omissió de medis 
auxiliars, sense els quals la obra no es podria realitzar. 
En cas de executar en obra unitats no previstes al present pressupost: es definiran 
total i correctament les mateixes i se les adjudicarà el preu corresponent procedint al 
seu abonament, tal i com se indica als apartats anteriors. 
En cas de plantejar una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta a la 
Propietat per escrit, havent de obtenir la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa per 
a la Seguretat. 
 
3.5.4.6.6. FORMACIÓ E INFORMACIÓ DELS TREBALLADORS 
 
Tots els treballadors tindran coneixements dels riscos que comporta el seu treball, així 
com de les conductes a observar i del us de les proteccions col·lectives i personals, 
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amb independències de la formació que rebre, aquesta informació es donarà per 
escrit. 
Se establiran les actes de autorització del us de les màquines, equips i mesures; de 
recepció de proteccions personals; de instrucció i us; de manteniment. 
Se establiran per escrit les normes a seguir quan es detecti una situació de risc, per 
accident o incident. De qualsevol incident o accident relacionat amb la seguretat i 
salut, es donarà coneixement a la Direcció Facultativa. En un termini proporcional a la 
gravetat dels fets. En el cas de accident greu o mortal, dintre del termini de les 24 
hores següents. Es redactarà una declaració programàtica sobre el propòsit del 
compliment de lo disposat en la matèria de seguretat i salut, firmat per la mateixa 
autoritat de la empresa constructora i el cap de obra. De aquest document tindran 
coneixement els treballadors. La Direcció Facultativa per ser la redactora del Estudi de 
Seguretat haurà de donar el vist i plau al Pla de Seguretat, podent refusar-lo si no el 
considera ajustat al Estudi, a la legalitat vigent. Dita Direcció Facultativa no autoritzarà 
el inici de les obres en tant no estigui aprovada el Pla de Seguretat i designat el 
Vigilant de Seguretat. 
 
3.5.4.7. Condicions econòmiques 
 
Les mesures, qualitats i valoració recollides al present Estudi de Seguretat e Higiene 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
adjudicatari al Pla de Seguretat, sempre que això no suposi variació del import total. El 
abonament de les distintes partides del pressupost de Seguretat e Higiene es 
realitzarà mitjançant certificacions complementàries i conjuntament a les certificacions 
de obra, de acord amb les clàusules del contracte de obra, sent responsable la 
Direcció Facultativa de les liquidacions fins el seu saldo final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


