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1 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present plec de condicions tècniques és definir les condicions generals, les 
condicions econòmiques, i fixar les característiques dels materials a utilitzar a l’obra definida 
pel projecte constructiu de l’aparcament de Mercabarna anomenat P2. Igualment, pretén 
establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra. 

També té com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat 
exigibles i precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la 
legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, 
als seus tècnics i encarregats, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

2 EMPLAÇAMENT 

L’edifici objecte de les obres es troba emplaçat, a la parcel·la delimitada pels carrers c/ Major 
de Mercabarna, c/ Transversal 12 i el c/ Longitudinal 2 de la Zona Franca, al terme municipal 
de Barcelona. 

3 IMPORT DEL PRESSUPOST Y DURADA DE LES OBRES 

L’import  del PEC (Preu d’execució per contracte) estimat es de 2.991.540 euros, IVA exclòs. Els 
licitadors presentaran una oferta detallada de preus d’acord al projecte constructiu del qual 
podran recollir una còpia en CD a planta 4ª de l‘edifici Centre Directiu en horari d’oficines. 

La durada de les obres prevista és de 10 mesos. 

4 PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

4.1 TÈCNIC DIRECTOR D’OBRA 

Correspon al Tècnic Director: 

Redactar els projectes amb tots els documents tècnics (memòria, annexos, estudi de seguretat 
i salut, plec de condicions, estat d’amidaments i plànols) que es necessitin per a la seva 
correcta comprensió. 

Entregar còpia del projecte al constructor o instal·lador prèviament al inici de les obres. 

Entregar còpia de l’estudi de seguretat i salut als contractistes que intervenen a l’obra, 
prèviament al inici d’aquesta, i revisar i aprovar el Pla de Seguretat i Salut que aquests 
presentin per a l’aplicació del mateix. 

Efectuar el replantejament de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la en unió del 
Constructor o Instal·lador. 

El director de l’obra marcarà el dia de visita per a la direcció facultativa, havent el constructor 
o instal·lador d’adaptar-se a les dates imposades pel primer. 
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Assistir a les obres, un vegada setmanal, a fi de resoldre les contingències que es produeixin i 
impartir les ordres complementàries que siguin necessàries per aconseguir la correcta solució 
tècnica. 

Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les 
regles de la bona construcció. 

Dirigir i ordenar les proves o assajos de materials, instal·lacions i la resta d’unitats de obra 
segons les freqüències de mostratge programades en el pla de control, així com efectuar les 
resta comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord 
amb el projecte i a la normativa tècnica aplicable.  

Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 
treball, controlant la seva correcta execució. 

Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l’acte 
de la recepció, sempre que aquest ho sol·liciti per escrit. 

Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establides, a les certificacions valorades i a la liquidació de l’obra. 

Subscriure el certificat final de l’obra. 

4.2 CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR  

Correspon al Constructor o Instal·lador: 

Organitzar els treballs, redactant els plans d’obres que es necessitin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar en 
tot cas l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observança 
de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Subscriure amb el Tècnic Director l’acta del replanteig de l’obra. 

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

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzin, 
comprovant els preparatius en obra i rebutjar els subministraments o prefabricats que no 
comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar avís de les anotacions que es 
practiquin en el mateix. 

Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al compliment de 
la seva comesa. 

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

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

Concertarles assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
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4.3 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE  

La direcció tècnica entregarà al contractista un exemplar dels plans de les obres i instal·lacions 
a executar, així com un estat de mesuraments resultant de les dites obres i instal·lacions, serà 
obligació del contractista verificar el dit estat de mesuraments amb relació als plans per 
presentar el pressupost d’execució material, ja que un vegada signat aquest amb la propietat 
no podrà argumentar errors per part de l’enginyeria en l’estat de mesuraments per exigir un 
increment en el que pressuposta. 

Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador consignarà per escrit 
que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra 
contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les que es 
dictin durant l’execució de l’obra. 

4.4 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL  

El Constructor o Instal·lador, a la vista del Projecte, contenint, si escau, l’estudi de Seguretat i 
Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació del Tècnic de la Direcció 
Facultativa. 

4.5 PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR A L’OBRA 

El Constructor o Instal·lador ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com 
delegat seu a l’obra, que tindrà caràcter de Cap d’aquesta, amb dedicació plena i amb facultats 
per representar-lo i adoptar en tot moment totes les disposicions competeixin a la contracta. 

L'incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del 
personal segons la natura dels treballs, facultarà el Tècnic per ordenar la paralització de les 
obres, sense dret a cap reclamació, fins que s’esmeni la deficiència. 

El Cap de l’obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà el Tècnic Director, en les visites que faci a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministrant-li les dades precises per a la comprovació de mesuraments i 
liquidacions. 

4.6 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT  

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

El Contractista, d’acord amb la Direcció Facultativa, entregarà en l’acte de la recepció 
provisional, els plans de totes les instal·lacions executades en l’obra, amb les modificacions o 
estat definitiu en què hagin quedat. 
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El Contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que preceptivament han 
d’expedir les Delegacions Provincials d’indústria, Sanitat, etc., i autoritats locals, per a la 
posada en servei de les referides instal·lacions. 

Són també a compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, 
enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu inici fins a la seva total 
terminació. 

4.7 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plans o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor o Instal·lador estant aquest obligat al seu torn a tornar 
els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de 
totes les ordres, avisos o instruccions que rebi del Tècnic Director. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el 
Constructor o Instal·lador, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a qui 
l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor o Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest ho 
sol·licités. 

El Constructor o Instal·lador podrà requerir per escrit del Tècnic Director, segons els seus 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que es necessitin per a la correcta 
interpretació i execució del que projecta. 

4.8 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Les reclamacions que el Contractista estimi fer contra les ordres o instruccions dimanades de 
la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d’ordre econòmic 
i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d’ordre tècnic, no s’admetrà cap reclamació, podent el Contractista salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida al Tècnic Director, el 
qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatòria 
per a aquest tipus de reclamacions. 

4.9 FALTES DE PERSONAL 

El Tècnic Director, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 
requerir al Contractista perquè a banda de l’obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 
amb subjecció si escau, a allò que s’ha estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. Camins i accessos 

El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el tancament o tanca d’aquesta. 

El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació o millora. 
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Així mateix el Constructor o Instal·lador s’obligarà a la col·locació en lloc visible, a l’entrada de 
l’obra, d’un cartell exempt de panell metàl·lic sobre estructura auxiliar on es reflectiran les 
dades de l’obra en relació amb el títol d’aquesta, entitat promotora i noms dels tècnics 
competents, el disseny del qual haurà de ser aprovat prèviament a la seva col·locació per la 
Direcció Facultativa. 

4.10 REPLANTEJAMENT 

El Constructor o Instal·lador iniciarà les obres amb el replantejament de les mateixes al 
terreny, assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors 
replantejaments parcials. Els dits treballs es consideraran càrrec del Contractista i inclosos en 
la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replantejament a l’aprovació del Tècnic Director i un vegada aquest 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un pla que haurà de ser 
aprovada pel Tècnic, sent responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 

4.11 COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Constructor o Instal·lador donarà començament a les obres en el termini marcat al 
contracte, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes parcials en aquell 
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es 
porti a efecte dins el termini exigit al Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, deurà el Contractista donar compte al Tècnic Director del 
començament dels treballs almenys amb tres dies d’antelació. 

4.12 ORDRE DELS TREBALLS 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció 
Facultativa, devent-se per això realitzar l’ordre que subscrigui aquesta. 

4.13 FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 

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

En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 

4.14 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 
s’interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel Tècnic Director 
en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat. 
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El Constructor o Instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials 
quants la Direcció de les obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, 
recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent. 

4.15 PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instal·lador, aquest 
no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la 
contracta, amb un informe previ favorable del Tècnic. Per a això, el Constructor o Instal·lador 
exposarà, en escrit dirigit al Tècnic, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i 
el retard que per això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga 
que per la dita causa sol·licita. 

4.16 RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obra estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plans o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas 
en què havent-los-hi sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 

4.17 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat i per escrit entregui el Tècnic al Constructor o Instal·lador, dins les limitacions 
pressupostàries. 

4.18 OBRES OCULTES 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a la terminació de l’obra, 
s’aixecaran els plans precisos perquè quedin perfectament definits. Els dits plans, que hauran 
d’anar suficientment tancats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per 
efectuar els mesuraments. 

4.19 TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Constructor ha d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les 
"Condicions Generals i Particulars d’índole Tècnica del Plec de Condicions” i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d’acord amb el que especifica també en el dit document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra és responsable de l’execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva 
mala gestió o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, sense que li 
eximeixi de responsabilitat el control que competeix al Tècnic, ni tampoc el fet que els treballs 
hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que sempre seran esteses i abonades 
a bo compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o 
defectes en els treballs citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen 
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les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, 
i per verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses 
demolides i reconstruïdes d’acord amb allò que s’ha contractat, i tot això a costa de la 
contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la demolició i reconstrucció o 
ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, qui resoldrà. 

4.20 VICIS OCULTS 

Si el Tècnic tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis ocults de construcció a 
les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, 
els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi 
defectuosos. 

Les despeses que s’observin seran de compte del Constructor o Instal·lador, sempre que els 
vicis existeixin realment. 

4.21  DELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

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

Obligatòriament, i per procedir a la seva ocupació o recull, el Constructor o Instal·lador haurà 
de presentar el Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la que 
s’indiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun 
d’ells. 

4.22 MATERIALS NO UTILITZABLES 

El Constructor o Instal·lador, a costa seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament 
i al lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no 
siguin utilitzables a l’obra. 

Es retiraran d’aquesta o es portaran a l’abocador, quan així estigués establit en el Plec de 
Condicions particulars vigent a l’obra. 

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'ella quan així ho ordeni el 
Tècnic. 

4.23 DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin 
en l’execució de les obres, seran de compte de la contracta. 

Tot assaig que no hi hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà 
començar-se novament a càrrec del mateix. 
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4.24 NETEJA DE LES OBRES 

És obligació del Constructor o Instal·lador mantenir netes les obres i els seus voltants, tant 
d’enderrocs com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no 
siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin 
necessaris perquè l’obra ofereixi un bon aspecte. 

4.25 DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 

El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposat per la legislació vigent. 

4.26 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà de 24 mesos, i durant aquest període el Contractista corregirà els 
defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa 
es produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-se en cas de 
resistència les dites obres per la Propietat a càrrec de la fiança. 

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 
l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb 
l’obra.  

Després de la Recepció Definitiva de l’obra, el Contractista quedarà rellevat de tota 
responsabilitat excepte pel que fa als vicis ocults de la construcció. 

4.27 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisionals i definitiva, aniran a càrrec del Contractista. 

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

4.28 LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en la 
mateixa forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual 
cessarà l’obligació del Constructor o Instal·lador de reparar a càrrec seu aquells desperfectes 
inherents a la norma de conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin aconseguir-li per vicis de la construcció. 

4.29 PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés aquesta en 
les condicions degudes, s’ajornarà la dita recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà al 
Constructor o Instal·lador els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres 
necessàries i, de no efectuar-se dins aquells, podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
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4.30 RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DEL QUAL HAGI ESTAT RESCINDIDA 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser 
represes per una altra empresa. 

5 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

5.1 OBJECTIUS 

Documentar els treballs relatius a l’execució de les feines a realitzar, d’acord amb la memòria 
tècnica i els plans de projecte: 

5.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 Tot seguit s’annexa el plec particular extret del programa TCQ (a recollir en CD per la planta 4ª 
de l’edifici Centre Directiu) 
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6 PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES 

6.1 COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

El càlcul dels preus de les distintes unitats de l’obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideraran costos directes: 

a) La mà d’obra, amb els seus polsis, càrregues i assegurances socials, que intervenen 
directament en l’execució de la unitat d’obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu de l’obra, que quedin integrats en l'unitat de 
que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

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

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per accionament o 
funcionament de la maquinaria i instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obres. 

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

Es consideraran costos indirectes: 

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

Es consideraran Despeses Generals: 

Les Despeses generals d’empresa, despeses financers, càrregues fiscals i taxes de 
l’administració legalment establides. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en les contractes d’obres de l’administració Pública aquest percentatge 
s’estableix un 13 per 100. 

Benefici Industrial: 

El Benefici Industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors 
partides. 
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Preu d'Execució Material: 

Es denominarà Preu d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors 
conceptes a excepció del Benefici Industrial i les despeses generals. 

Preu de Contracta: 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses generals i el 
Benefici Industrial.  

Els licitadors presentaran una oferta  pels seus millors preus desglossada d’acord les anteriors 
definicions i d’acord al l’estat d’amidaments lliurat per la Propietat. El preu total de contracte 
ofert no podrà ultrapassar el pressupost de licitació. Els preus unitaris inclosos en el projecte 
constructiu  son merament informatius. 

L'IVA gira sobre aquesta suma però no integra el preu. 

6.2 PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 

El contracte inclourà el preu de l’obra prevista que es formarà a partir dels amidaments del 
projecte i els preus unitaris calculats i ofertats. El projecte base del contracte podrà incloure 
modificacions en amidaments no rellevants respecte el projecte base de la licitació. El preu de 
l’obra final es formarà a partir de l’aplicació de preus unitaris als amidaments reals que derivin 
de l’execució de l’obra. 

Les partides de imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el valor estimat del contracte, no 
suposen dret a la seva percepció per part del Contractista, només en quantia o unidat d’obra 
dels treballs realment realitzats. 

6.3 PREUS CONTRADICTORIS 

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

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista abans 
de començar l’execució dels treballs i en el termini que determina el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsistís la diferència s’acudirà en primer lloc, al concepte més anàleg dins el 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc, al banc de preus d’ús més freqüent a la localitat. 

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

6.4 RECLAMACIONS D’AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats al 
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres (amb 
referència a Facultatives. 
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6.5 REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

Els preus unitaris seran fixes durant tota l’obra amb independència de la durada d’aquesta. No 
hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de l'oferta. 

6.6 RECULL DE MATERIALS 

El Contractista queda obligat a executar els arreplegues de materials o aparells d’obra que la 
Propietat ordena per escrit. 

Els materials arreplegats, un vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d’aquest; del seu guarda i conservació serà responsable el Contractista. 

6.7 RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS 

TREBALLADORS 

Si dels parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al 
Tècnic Director, aquest advertís que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de 
les unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment 
admesos per a unitats d’obra iguals o similars, s'ho notificarà per escrit al Constructor o 
Instal·lador, a fi que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada pel Tècnic Director. 

Si feta aquesta notificació al Constructor o Instal·lador, als mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant 
el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han 
d'efectuar-se-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la mà 
d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

6.8 RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin al contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin a l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat el Tècnic. 

Allò que s’ha executat pel Contractista en les condicions preestablides, es valorarà aplicant el 
resultat del mesurament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a 
cada unitat de l’obra i als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més a més allò que s’ha establit en el present "Plec General de Condicions 
Econòmiques", respecte a millores o substitucions de material i a les obres accessòries i 
especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per estendre la dita relació, 
se li facilitaran pel Tècnic les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los 
d'una nota d'enviament, a fi de que, dins el termini de deu (10) dies a partir de la data de rebut 
de la dita nota, pugui el Contractista examinar-los o tornar-los signats amb la seva conformitat 
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o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins els deu 
(10) dies següents al seu rebut, el Tècnic Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 
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 Tècnic Director en la forma 
previnguda dels "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Tècnic 
Director la certificació de les obres executades. 

Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s'hagi 
preestablit. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins el mes següent al període a què es refereixen, 
i tindran el caràcter de document i entregues a bo compte, subjectes a les rectificacions i 
variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc les dites certificacions 
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a què la valoració es 
refereix. 

6.9 MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 

Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del  Tècnic Director, emprès materials de més 
acurada preparació o més gran que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica 
amb una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol 
part de l’obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a judici del Tècnic Director, no tindrà dret, no obstant això, 
més que a l'abonament del que pogués correspondre-li en el cas que hagués construït l’obra 
amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

6.10 ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

Excepte el que preceptua el "Plec de Condicions Particulars d’índole econòmica", vigent a 
l’obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà doni acord amb 
el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establit. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s'establiran preus contradictoris 
per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 
s'abonarà íntegrament al Contractista, excepte el cas que en el Pressupost de l’obra s'expressi 
que l'import de dita partida ha de justificar-se, en aquest cas, el Tècnic Director indicarà al 
Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguir-se per 
portar el dit compte, que en realitat serà d'Administració, valorant-se els materials i jornals als 
preus que figurin en el Pressupost aprovat o, si no n'hi ha, als que amb anterioritat a l’execució 
convinguin les dues parts, incrementant-se el seu import total amb el percentatge que es fixi 
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en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 

6.11 PAGAMENTS 

Els pagaments s'efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establits, i el seu import, 
correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Tècnic Director, en 
virtut de les quals es verifiquen aquells. 

6.12 IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI DE TERMINACIÓ 

DE LES OBRES 

La indemnització per retard en la terminació s'establirà en un tant per mil (o/oo) de l'import 
total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia de 
terminació fixat en el Calendari d'Obra. 

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

6.13 DEMORA DELS PAGAMENTS 

Es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en la dita demora de 
Pagaments, quan el Contractista no justifiqui en la data el pressupost corresponent al termini 
d’execució que tingui assenyalat al contracte. 

6.14 MILLORES I AUGMENTS D’OBRA. CASOS CONTRARIS 

No s'admetran millores d’obra, més que en el cas en què el Tècnic Director hagi ordenat per 
escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos al contracte. Tampoc s'admetran augments d’obra en les unitats 
contractades, excepte cas d'error en els mesuraments del Projecte, a menys que el Tècnic 
Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 
seva execució o ús, convingui per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus 
dels nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o 
augments d’obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

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

6.15 UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 

Quan per qualsevol causa fos menester valorar obra defectuosa, però acceptable a judici del 
Tècnic Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 
sentir el Contractista, el qual haurà de conformar-se amb la dita resolució, excepte el cas en 
què, estant dins el termini d’execució, prefereixi demolir l’obra i refer-la d’acord amb 
condicions, sense excedir el dit termini. 
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6.16 ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia de la assegurança coincidirà en cada 
moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la 
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, 
perquè a càrrec d'ella s'aboni l’obra que es construeixi i a mesura que aquesta es vagi 
realitzant. El reintegrament de la dita quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, 
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar del dit import per a 
menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l'anteriorment 
exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució 
de fiança, abonament complet de despeses, materials arreplegats, etc.; i una indemnització 
equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no s'haguessin abonat, 
però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests 
efectes pel Tècnic Director. 

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

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, a fi de demanar 
d’aquest la seva prèvia conformitat o inconvenients. 

6.17 CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el termini 
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, el Tècnic Director en representació del Propietari, podrà disposar tot el que sigui 
necessari perquè s'atengui a la guarderia, neteja i tot el que fos menester per a la seva bona 
conservació abonant-se tot això per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que el Tècnic 
Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici vagi a 
càrrec del Contractista, no haurà d'haver-hi en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que 
els indispensables per a la seva guarderia i neteja i per als treballs que fos necessari executar. 

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

6.18 ÚS PEL CONTRACTISTA DE L'EDIFICI O BÉNS DEL PROPIETARI 

Quan durant l’execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i amb 
l'autorització prèvia del Propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, 
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tindrà obligació de reparar-los i conservar-los per fer entrega d’ells a la terminació del 
contracte, en perfecte estat de conservació reposant els que s'haguessin inutilitzat, sense dret 
a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes als edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. 

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

7 RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES    

7.1 PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia 
dels treballs a executar. La distribució del personal al llarg de l’obra pot ser variable segons les 
necessitats de les actuacions a realitzar, que es podran produir de forma simultània. 

L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en nombre i qualificació, per la 
realització de tots els treballs contemplats en el present plec i haurà de presentar una relació 
del personal propi disponible per l’obra, que com a mínim estarà format per les següents 
categories professionals: 

 

- 1 Cap d’obra 
- 1 Encarregat d’obra 
- 1 Cap de producció 
- 1 Responsable de PRL 
- 1 Responsable de Qualitat 
- 1 Coordinador / supervisor 
- 2 Oficials 1a paleta 
- 1 Oficial 1a guixaire 
- 1 Oficial 1a soldador 
- 1 Oficial 1a lampista 
- 1 Oficial 1a manyà 
- 1 Oficial 1a fuster 
- 1 Oficial 1a pintor 
- 8 Manobres / Peons 
- Maquinistes especialistes i xofers de cada una de les màquines i vehicles necessàries 

segons la feina a realitzar 
 

La manca de qualificació suficient per part del personal, segons la tipologia dels treballs, o el 
rendiment insuficient en l’execució per causes imputables al personal o la deficient 
organització de l’adjudicatari, facultarà als Tècnics de Mercabarna a ordenar l’aturada de les 
obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència, es farà constar la  
infracció i s’aplicarà la sanció corresponent.  

La prestació d’aquest servei no crea cap vincle laboral ni de cap altre tipus amb MB, depenent 
exclusivament del adjudicatari, el qual estarà obligat al què es disposa a la legislació vigent en 
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matèria laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals i serà l’únic responsable de 
l’esmentat compliment 

El personal del servei haurà d’anar convenientment uniformat, amb tots els Equips de 
protecció Individual necessaris per a cascuna de les tasques que realitzi, d’acord amb el Pla de 
Seguretat i Salut aprovat. 

7.2 MAQUINARIA I MITJANS NECESSARIS 

L’adjudicatari disposarà de tota la maquinaria, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per 
la correcta execució dels treballs encarregats (tanques, cons, senyals) i hauran d’estar en bon 
estat de conservació. Tots aquest elements es consideraran inclosos en els preus unitaris de 
contracte. 

L’adjudicatari presentarà una relació de mitjans mecànics propis disponibles per al contracte i 
que com a mínim haurà de constar dels següents: 

- Camió grua 
- Dumper 
- Carretilla trasnpalet 
- Formigoneres 
- Compressor amb martells neumàtics i martells elèctrics 
- Equip de soldadura 
- Grup electrogen portàtil 
- Bomba submergible de buidatge 
- Equip autònom de projecció de poliuretà 

 
Per atendre a diferents punts d’actuació que es troben en execució simultània, l’adjudicatari 
disposarà dels mitjans de transport intern, tant de personal com de materials, necessaris. 
Aquest cost es considera inclòs en els preus unitaris de contracte.  

Les reparacions i manteniment per a la perfecta conservació dels vehicles, motors, màquines, 
aparells, instruments, estris, etc. seran totalment a càrrec de l’adjudicatari, així com les 
despeses de carburants i assegurances dels vehicles. 

8 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

AMBIT GENERAL 

• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 
28/03/2006) 

• PLIEGO OFICIAL DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 

CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones.  

CAPITULO II. Hormigones y morteros.  

CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar.  

CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería.  

CAPITULO V. Instalaciones.  
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CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller.  

CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura.  

CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería.  

CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.  

Disposició: Orden -  04/06/1973. Departament: Ministerio de la Vivienda . Publicació: BOE 
núm. 141 a 152 - 13/06/1973. Àmbit d'aplicació: ESTATAL  

• Directiva Europea (EU Nº 305/2011). Marcatge CE de productes, equips i materials de 
construcció. 

 

MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

• EHE-08. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. RD 1247/2008, de 18 de juliol. 

• RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04). 
Obligatorietat d’homologació de los ciments per la Fabricación de formigons y morters per a 
tot tipus d’obres i productes prefabricats. (RD 1313/88 de 28 de octubre) (BOE 265, 
04/11/1988) (BOE 21, 25/01/1989) (BOE 155, 30/06/1989) (BOE 312,29/12/1989). 

 

RESIDUS 

• RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 
D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. Residuos y suelos 
contaminados. Disposició : Ley 22 -  28/07/2011. Departament: Jefatura del Estado. Publicació: 
BOE núm. 181 - 29/07/2011. Ref. posterior: 30/07/2011. Entrada en vigor: 30/07/2011. Àmbit 
d'aplicació: ESTATAL.  

• RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 
D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Programa de 
gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de 
distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 
Disposició: Decret 87 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Publicació: DOGC núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 
06/08/2010. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 

• RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 
D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS, PROJECTES . S'aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]. Disposició: Decret 
89 -  29/06/2010. Departament: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Publicació: DOGC 
núm. 5664 - 06/07/2010. Ref. posterior: 06/08/2010. Entrada en vigor: 06/08/2010. Àmbit 
d'aplicació: CATALUNYA 

• RESIDUS, RESIDUS INDUSTRIALS, RESIDUS SOLIDS URBANS, MEDI AMBIENT, RESIDUS 
D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ, SEGURETAT I SALUT, ENDERROCS. S'aprova el Text refós de 
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la Llei reguladora dels residus. Disposició: Decret Legislatiu 1 -  21/07/2009. Departament: 
Departament de la Presidència. Publicació: DOGC núm. 5430 - 28/07/2009. Ref. posterior: 
29/07/2009. Entrada en vigor: 29/07/2009. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA 

• ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT, PROJECTES, RESIDUS D'ENDERROCS I DE 
CONSTRUCCIÓ. Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Disposició: Real Decreto 105 -  01/02/2008. Departament: Ministerio de la Presidencia. 
Publicació: BOE núm. 38 - 13/02/2008. Àmbit d'aplicació: ESTATAL 

• PROJECTES, ENDERROCS, RESIDUS INDUSTRIALS, MEDI AMBIENT.  Reglament Metropolità per 
a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció.  Disposició: Acord -  
06/02/1997. Departament: Consell Metropolità. Publicació: BOP núm. 43 - 19/02/1997. Àmbit 
d'aplicació: AREA-METROPOLITANA-DE-BARCELONA. 

• MEDI AMBIENT, RESIDUS, RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ. Catàleg de residus de 
Catalunya. Disposició: Decret 34 -  09/01/1996. Departament: Departament de Medi Ambient. 
Publicació: DOGC núm. 2166 - 09/02/1996. Àmbit d'aplicació: CATALUNYA. 

• LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

• REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut als llocs de treball. 

• REIAL DECRET 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

• REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• REIAL DECRET 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 

• ORDRE DE 25 DE MARÇ DE 1998 per la qual s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial 
Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 

• ORDRE DE 9 DE MARÇ DE 1971 per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball. 

• ORDRE DE 28 D'AGOST DE 1970 (treball) per la qual s'aprova l'Ordenança de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica. 

• REIAL DECRET 842/2002 de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. REBT 2002 

• ORDRE DE 20 DE MAIG DE 1952, per la qual s'aprova el Reglament de Seguretat i Higiene del 
treball en la indústria de la construcció. 

• Conveni OIT número 62 de 23 de juny de 1937. Prescripcions de seguretat en la indústria de 
l'edificació 

• REIAL DECRET 1829/1995, de 10 de novembre, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de l'Edificació 
NBEEA95 Estructures d'Acer en l'Edificació. (Vigent fins a 29 de març 2007). 
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9 CONSIDERACIONS GENERALS 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 

documents o parts del projecte. 

1) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no 

considerant-se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera 

repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 

2) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 

projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà 

la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides 

oblidades o amb poc amidament. 

4) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, 

qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc., que 

consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

5) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 

requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del contractista. 

8) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i impermeabilitzats 
interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es considera repercutit al preu de les 
diferents partides del dipòsit. 

9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, a 
càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 

10) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser 

aprovat per la D.O. 

11) El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del 
Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que 
donin un resultat negatiu. 

12) Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del contractista. 

Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

13) Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre, sempre i quan no es digui el 
contrari 

14) Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, 
prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 

17) Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament 
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(plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la D.O. 
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