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PLECDECONDICIONSGENERALSDEL'EDIFICACIÓFACULTATIVES

IECONOMIQUES


EPIGRAF6:DELESINDEMNITZACIONSMUTUES
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CAPITOLPRELIMINAR

DISPOSICIONSGENERALS

NATURALESAIOBJECTEDELPLECGENERAL

Article1.ͲElpresentPlecGeneraldeCondicionstécaràctersupletoridelPlecdeCondicionsparticularsdelProjecte.
Amdós,comapartdelprojectearquitectònictenencomafinalitatregularl'execuciódelesobresfixantͲneelsnivells
tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la
legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i
encarregats,al'Arquitecteial'AparelladoroArquitecteTècnic,aixícomlesrelacionsentreellsilessevesobligacions
corresponentsenordreal'acomplimentdelcontracted'obra.

DOCUMENTACIÓDELCONTRACTED'OBRA

Article2.ͲIntegrenelcontracteelsdocumentssegüentsrelacionatsperordrederelaciópelqueesrefereixalvalorde
lessevesespecificacionsencasd'omissióocontradiccióaparent:
1.Lescondicionsfixadesenelmateixdocumentdecontracted'empresaoarrendamentd'obrasiésqueexisteix.
2.ElPlecdeCondicionsparticulars.
3.ElpresentPlecGeneraldeCondicions.
4.LarestadeladocumentaciódelProjecte(memòria,plànols,medicionsipressupost).
LesordresiinstruccionsdelaDirecciófacultativadelesobress'incorporàalProjectecomainterpretació,complement
oprecisiódeles
sevesdeterminacions.
Encadadocument,lesespecificacionsliteralsprevalensobrelesgràfiquesienelsplànols,lacotaprevalsobrelamidaa
escala.

CAPITOLI

CONDICIONSFACULTATIVES

EPIGRAF1:DELIMITACIÓGENERALDEFUNCIONSTÈCNIQUES

L'ARQUITECTEDIRECTOR

Article3.ͲCorresponal'ArquitecteDirector:

a)Comprovarl'adequaciódelacimentacióprojectadaalescaracterístiquesrealsdelsòl.
b)Redactarelscomplementsorectificacionsdelprojectequecalguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les
contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució
arquitectònicacorrecta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en
aspectesparcialsdelasevaespecialitat.
e)Aprovarlescertificacionsparcialsd'obra,laliquidaciófinaliassessorarelpromotorenl'actedelarecepció.
f)Prepararladocumentaciófinaldel'obraiexpedirisubscriurejuntamentambl'AparelladoroArquitecteTècnic,el
certificatdefinald'obra.

L'APARELLADOROARQUITECTETECNIC

Article4.ͲCorresponal'AparelladoroArquitecteTècnic:
a)Redactareldocumentd'estudiianàlisidelProjected'acordambelprevistal'article1.4.delesTarifesd'Honoraris
aprovadesperR.D.314/1979,de19degener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de
qualitatieconòmicdelesobres.
c)Redactar,quanesdemani,l'estudidelssistemesadientsalsriscsdeltreballenlarealitzaciódel'obraiaprovarelPla
deSeguretatiHigieneperalasevaaplicació.
d)Efectuarelreplanteigdel'obraiprepararl'actacorresponent
subscribintͲlajuntamentambl'ArquitecteiambelConstructor.
e) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball,
controlantͲnelasevacorrectaexecució.
f)Ordenaridirigirl'execuciómateriald'acordambelprojecte,amb
lesnormestècniquesiamblesreglesdebonaconstrucció.
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de
mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per
assegurarlaqualitatconstructivad'acordambelprojecteilanormativatècnicaaplicable.Delsresultatsn'informarà
puntualmentalConstructor,donantͲli,entotcas,lesordresoportunes;silacontingèncianoesresolguéss'adoptaran
lesmesuresquecalguindonantͲnecompteal'Arquitecte.
h)Ferlesmedicionsd'obraexecutadaidonarconformitat,segonsles
relacionsestablertes,alescertificacionsvaloradesialaliquidaciófinaldel'obra.
i)Subscriure,juntamentambl'Arquitecte,elcertificatfinald'obra.

ELCONSTRUCTOR

Article5.ͲCorresponalConstructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal.lacionsprovisionalsimitjansauxiliarsdel'obra.
b)Elaborar,quancalgui,elPladeSeguretatiHigienedel'obraenaplicaciódel'estudicorresponentidisposarmentot
cas,l'execuciódelesmesurespreventives,vetllantpelseuacomplimentiperl'observànciadelanormativavigenten
matèriadeseguretatihigieneeneltreball.
c)Subscriureambl'Arquitecteil'AparelladoroArquitecteTècnic,l'actedereplanteigdel'obra.
d)Ostentarladirecciódetotelpersonalqueintervinguienl'obraicoordinarlesintervencionsdelssubcontractistes.
e)Assegurarlaidoneïtatdetotsicadascundelsmaterialsielements
constructiusques'utilitzen,comprovantͲneelspreparatsenobrairebutjant,periniciativapròpiaoperprescripcióde
l'AparelladoroArquitecteTècnic,elssubministramentsoprefabricatsquenocomptinamblesgarantiesodocuments
deidoneïtatrequeritsperlesnormesd'aplicació.
f)CustodiarelLlibred'ordresiseguimentdel'obra,idonarelvistiplaualesanotacionsques'hipractiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador oArquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la
sevacomesa.
h)Prepararlescertificacionsparcialsd'obrailapropostadeliquidaciófinal.
i)SubscriureambelPromotorlesactesderecepcióprovisionalidefinitiva.
j)Concertarlesassegurancesd'accidentsdetreballidedanysatercersdurantl'obra.
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EPIGRAF2:DELESOBLIGACIONSIDRETSGENERALSDELCONSTRUCTOROCONTRACTISTA.

VERIFICACIÓDELSDOCUMENTSDELPROJECTE.

Article6.ͲAbans de començar les obres, el Constructorconsignarà perescritque 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.

PLÀDESEGURETATIHIGIENE.

Article 7.Ͳ El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Higiene,
presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció
facultativa.

OFICINAAL'OBRA.

Article8.ͲElConstructorhabilitaràal'obraunaoficinaenlaqualhihauràunataulaotaulelladequat,ons'hipuguin
extendreiconsultarelsplànols.
Enl'esmentadaoficinahitindràsempreelContractistaadisposiciódelaDireccióFacultativa:
ͲElprojected'Execuciócomplet,inclososelscomplementsqueenelseucas,redactil'Arquitecte.
ͲLaLlicènciad'obres.
ͲElLlibred'OrdresiAssistències.
ͲElPladeSeguretatiHigiene.
ͲElLlibred'Incidències.
ͲElReglamentiOrdenançadeSeguretatiHigieneenelTreball.
ͲLadocumentaciódelesassegurancesesmentadesenl'article5.j).
DisposaràaméselConstructorunaoficinaperalaDireccióFacultativa,convenientmentcondicionadaperatreballarͲhi
ambnormalitataqualsevolhoradelajornada.

REPRESENTACIÓDELCONTRACTISTA.

Article9.ͲElConstructorestàobligatacomunicaralapropietatlapersonadesignadacomadelegatseual'obra,que
tindràelcaràcterdeCapdelamateixa,ambdedicacióplenaiambfacultatsperrepresentarͲloiadoptarentotmoment
aquellesdecisionsqueesrefereixenalaContracta.LessevesfuncionsseranlesdelConstructorsegonss'especificaa
l'article5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole
facultativa"elDelegatdelContractistaseràunfacultatiudegrausuperiorograumig,segonselscasos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a
mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. L'incompliment d'aquesta obligació o, en
general,lamancadequalificaciósuficientperpartdelpersonalsegonslanaturalesadelstreballs,facultaràl'Arquitecte
perordenarlaparalitzaciódelesobres,sensecapdretareclamació,finsquesiguiesmenadaladeficiència.

PRESENCIADELCONSTRUCTORENL'OBRA.

Article10.ͲElCapd'obra,perellmateixomitjançantelsseustècnicsoencarregats,estaràpresentdurantlajornada
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres,
posantͲsealasevadisposicióperalapràcticadelsreconeixementsqueesconsiderinnecessarisisubministrantͲlosles
dadesquecalguinperalacomprovaciódemedicionsiliquidacions.

TREBALLSNOESTIPULATSEXPRESSAMENT

Article 11.Ͳ Esobligacióde la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les
obres,encaraquenoestrobiexpressamentdeterminatalsdocumentsdeProjecte,sempreque,sensesepararͲsedel
seuesperitirectainterpretació,hodisposil'Arquitectedinselslímitsdepossibilitatsqueelspressupostoshabilitinper

acadaunitatd'obraitipusd'execució.Encasdedefected'especificacióenelPlecdeCondicionsparticulars,s'entendrà
quecalunreformatdeprojecterequerintconsentimentexprésdelapropietattotavariacióquesuposiincrementde
preusd'algunaunitatd'obraenmésdel20per100odeltotaldelpressupostenmésd'un10per100.

INTERPRETACIONS,ACLARIMENTSIMODIFICACIONSDELSDOCUMENTSDELPROJECTE

Article12.ͲQuanestractid'aclarir,interpretaromodificarpreceptesdelsPlecsdeCondicionsoindicacionsdelsplànols
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà
obligatatornarelsoriginalsolescòpiessubscribintamblasevasignaturaelconformequefiguraràalpeudetotesles
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.Qualsevol
reclamacióqueencontradelesdisposicionsdelaDireccióFacultativavulguiferelConstructor,hauràdedirigirͲla,dins
precisamentdelterminidetresdies,aaquellquel'haguésdictat,elqualdonaràaConstructorelcorresponentrebutsi
aixíhosol.licités.

Article 13.Ͳ El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves
respectivescomeses,lesinstruccionsoaclarimentsquecalguinperalacorrectainterpretacióiexecuciódelprojecte.

RECLAMACIONSCONTRALESORDRESDELADIRECCIÒFACULTATIVA.

Article 14.Ͳ Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció
Facultativa, solament podrà presentarͲles, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i
d'acordamblescondicionsestipuladesenelsPlecsdeCondicionscorresponents.Contradisposicionsd'ordretècnicde
l'Arquitecteodel'AparelladoroArquitecteTècnic,nos'admetràcapreclamació,ielContractistapodràsalvarlaseva
responsabilitat,sihoestimaoportú,mitjançantexposicióraonadadirigidaal'Arquitecte,elqualpodràlimitarlaseva
respostaal'acusamentderecepcióqueentotcasseràobligatoriperaquesttipusdereclamacions.

RECUSACIÓPELCONTRACTISTADELPERSONALNOMENATPERL'ARQUITECTE

Article 15.Ͳ El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i
medicions.Quanescreguiperjudicatperlasevatasca,procediràd'acordamballòestipulatal'articleprecedent,però
sensequeperaixònoespuguininterrompreniperturbarlamarxadelstreballs.

FALTESDELPERSONAL

Article 16.Ͳ L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als
dependents
o
operaris
causants
de
la
pertorbació.
Article17.ͲElContractistapodràsubcontractarcapítolsounitatsd'obraaaltrescontractistesiindustrials,subjectantͲse
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a
Contractistageneraldel'obra.

EPIGRAF3:PRESCRIPCIONSGENERALSRELATIVESALSTREBALLS,ALSMATERIALSIALSMITJANSAUXILIARS,CAMINSI
ACCESSOS

Article18.ͲElConstructordisposaràpelseucomptedelsaccessosal'obraielseutancamentovallat.L'Aparelladoro
ArquitecteTècnicpodràexigirlasevamodificacióomillora.

REPLANTEIG

Article19.ͲElConstructoriniciaràlesobresreplantejantͲlesenelterrenyiassenyalantͲnelesreferènciesprincipalsque
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i
inclososenlasevaoferta.ElConstructorsotmetràelreplanteigal'aprovaciódel'AparelladoroArquitecteTècniciuna
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vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser
aprovatperl'Arquitecte,iseràresponsabilitatdelConstructorl'omissiód'aquesttràmit.

COMENÇAMENTDEL'OBRA.RITMED'EXECUCIÓDELSTREBALLS

Article 20.Ͳ El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupantͲles en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin
executatselstreballscorresponentsi,enconseqüència,l'execuciótotalesduguiatermedinsdelterminiexigitenel
Contracte.Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o
ArquitecteTècnicdelcomençamentdelstreballsalmenysambtresdiesd'anticipació.

ORDREDELSTREBALLS

Article21.ͲEngeneral,ladeterminaciódel'ordredelstreballsésfacultatdelaContracta,excepteaquellscasosenquè,
percircumstànciesd'ordretècnic,laDireccióFacultativaestimiconvenientvariar.

FACILITATPERAALTRESCONTRATISTES

Article 22.Ͳ D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que
intervinguinenl'obra.AixòsenseperjudicidelescompensacionseconòmiquesquetinguinllocentreContractistesper
utilitzaciódemitjansauxiliarsosubministramentsd'energiaoaltresconceptes.Encasdelitigi,ambdósContractistes
respectaranallòqueresolguilaDireccióFacultativa.

AMPLIACIÓDELPROJECTEPERCAUSESIMPREVISTESODEFORÇAMAJOR.

Article23.ͲQuansiguinecessaripermotiuimprevistoperqualsevolaccidentampliarelProjecte,nos'interrompranels
treballsiescontinuaransegonslesinstruccionsfetesperl'ArquitecteentantesformulaotramitaelProjecteReformat.
ElConstructorestàobligatarealitzarambelseupersonalielsseusmaterialsallòquelaDirecciódelesobresdisposi
per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment
aquestservei,l'importdelqualliseràconsignatenunpressupostaddicionaloabonatdirectament,d'acordambelque
s'estipuli.

PRORROGAPERCAUSADEFORÇAMAJOR.

Article24.ͲSipercausadeforçamajoriindependentdelavoluntatdelConstructor,aquestnopuguéscomençarles
obres,ohaguésdesuspendreͲles,onolifospossibleacabarͲlesenelsterminisprefixats,seliatorgaràunapròrroga
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor
exposarà,enunescritdirigital'Arquitectelacausaqueimpedeixl'execucióolamarxadelstreballsielretardquedegut
aaixòs'originariaenelsterminisacordats,raonantdegudamentlapròrrogaqueperl'esmentadacausasol.licita.

RESPONSABILITATDELADIRECCIÓFACULTATIVAENELRETARDDEL'OBRA.

Article 25.Ͳ ElContractista no podrà excusarͲse de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legantcom a
causalacarènciadeplànolsoordresdelaDireccióFacultativa,aexcepciódelcasenquèhaventͲhosol.licitarperescrit
noselihaguésproporcionat.

CONDICIONSGENERALSD'EXECUCIÓDELSTREBALLS.

Article26.ͲTotselstreballss'executaranambestrictasubjeccióalProjecte,alesmodificacionsqueprèviamenthagin
estataprovadesialesordresiinstruccionsquesotalaresponsabilitatdelaDireccióFacultativaiperescrit,entreguin
l'Arquitecteol'AparelladoroArquitecteTècnicalConstructor,dinsdeleslimitacionspressupostàriesideconformitat
amballòespecificaral'article11.



OBRESOCULTES

Article27.ͲDetotselstreballsiunitatsd'obraquehagindequedarocultsal'acabamentdel'edifici,sen'aixecaranels
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se
n'entregaran:unal'Arquitecte;l'altreal'Aparellador;ieltercer,alContractista.Aquestsdocumentsaniranfirmatsper
totstres.Elsplànols,quehaurand'anarsuficientmentacotats,esconsiderarandocumentsindispensablesiirrecusables
peraefectuarlesmedicions.

TREBALLSDEFECTUOSOS

Article28.ͲElConstructorhauràd'emprarmaterialsqueacompleixinlescondicionsexigidesenles"Condicionsgenerals
iparticularsd'índoletècnica"delPlecdeCondicionsirealitzaràtotsicadascundelstreballscontractatsd'acordamballò
especificat també en l'esmentat document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és
responsabledel'execuciódelstreballsquehacontractatidelesfaltesidefectesqueenelstreballshipoguessinexistir
perlasevamalaexecucióoperladeficientqualitatdelsmaterialsempratsoaparellscol.locatssensequeliexoneride
responsabilitatelcontrolqueéscompetènciadel'AparelladoroArquitecteTècnic,nitampocelfetqueaqueststreballs
haginestatvaloratsenlescertificacionsparcialsd'obra,quesempres'entendranextesesiabonadesaboncompte.

Comaconseqüènciadel'expresatanteriorment,quanl'AparelladoroArquitecteTècnicdetectivicisodefectesenels
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja
siguieneldecursdel'execuciódelstreballs,ouncopfinalitzats,iabansdeserverificadalarecepciódefinitivadel'obra,
podràdisposarquelespartsdefectuosessiguinenderrocadesireconstruïdesd'acordambelques'hagicontractat,itot
això a càrrec de la Contracta. Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció
ordenades,esplantejaràlaqüestiódavantl'Arquitectedel'obra,quehoresoldrà.

VICISOCULTS.

Article 29.Ͳ Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant
comptedelacircumstànciaal'Arquitecte.LesdespesesqueocasioninseranacomptedelConstructor,sempreiquan
elsvicisexisteixinrealment,encascontrariseranacàrrecdelaPropietat.

DELSMATERIALSIDELSAPARELLS,LASEVAPROCEDENCIA

Article30.ͲElConstructortéllibertatdeproveirͲsedelsmaterialsiaparellsdetotesclassesenelspuntsqueellcregui
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència
determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi
especifiquintoteslesindicacionssobremarques,qualitats,procedènciaiidoneïtatdecadascun.

PRESENTACIÓDEMOSTRES

Article31.ͲApeticiódel'Arquitecte,elConstructorlipresentaràlesmostresdelsmaterialsambl'anticipacióprevistaen
elCalendaridel'Obra.


MATERIALSNOUTILITZABLES

Article32.ͲElConstructor,acàrrecseu,transportaràicol.locarà,agrupantͲlosordenadamentienelllocadequat,els
materialsprocedentsdelesexcavacions,enderrocs,etc.,quenosiguinutilitzablesenl'obra.Esretirarandel'obraoes
portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués
preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però
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acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les
despesesdelseutransport.

MATERIALSIAPARELLSDEFECTUOSOS

Article33.ͲQuanelsmaterials,elementsd'instal.lacionsoaparellsnofossindelaqualitatprescritaenaquestPlec,ono
tinguessinlapreparacióques'hiexigeixo,enfi,quanlamancadeprescripcionsformalsdelPlec,esreconeguésoes
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
donaràordrealConstructordesubstituirͲlosperaltresquesatisfacinlescondicionsoacompleixinl'objectiualquales
destinen. Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicionsnohohafet,podràferͲholaPropietatcarregantͲnelesdespesesalaContracta.Sielsmaterials,elements
d'instal.lacionsoaparellsfossindefectuosos,peròacceptablesacriteridel'Arquitecte,esrebran,peròamblarebaixa
depreuqueelldetermini,anoserqueelConstructorprefereixisubstituirͲlosperaltresencondicions.

DESPESESOCASIONADESPERPROVESIASSAIGS

Article34.ͲToteslesdespesesoriginadesperlesprovesiassaigsdematerialsoelementsqueintervinguinenl'execució
de les obres, seran per compte de la contracta. Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les gaͲ
rantiessuficientspodràcomençarͲsedenouacàrrectambédelaContracta.

NETEJADELESOBRES

Article 35.Ͳ Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i
executartotselstreballsquecalguinperquèl'obraofereixibonaspecte.

OBRESSENSEPRESCRIPCIONS

Article36.ͲEnl'execuciódetreballsqueentrenenlaconstrucciódelesobresipelsqualsnoexisteixinprescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en
primerlloc,alesinstruccionsquedictilaDireccióFacultativadelesobresi,ensegonlloc,alesreglesipràctiquesdela
bonaconstrucció.

EPIGRAF4:DELESRECEPCIONSD'EDIFICISIOBRESANNEXESDELESRECEPCIONSPROVISIONALS

Article 37.Ͳ Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu
acabamentamblafinalitatdeconvenirladataperal'actederecepcióprovisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o
ArquitecteTècnic.Esconvocaràtambéalstècnicsrestantsque,enelseucas,haguessinintervingutenladireccióamb
funciópròpiaenaspectesparcialounitatsespecialitzades.
Practicatundetingutreconeixementdelesobres,s'extendràunactaambtantsexemplarscomintervinentsisignats
per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser
admeses.
Seguidament,elsTècnicsdelaDireccióFacultativaextendranelCertificatcorresponentdefinald'obra.
Quanlesobresnoestrobinenestatdeserrebudes,esfaràconstarenl'actaiesdonaràalConstructorlesoportunes
instruccionsperresoldreelsdefectesobservats,fixantunterminiperasubsanarͲlos,finalitzatelqual,s'efectuaràun
noureconeixementafideprocediralarecepcióprovisionaldel'obra.
SielConstructornohaguéscomplert,podràdeclararͲserescinditelcontracteambpèrduadelafiança.

DOCUMENTACIÓFINALDEL'OBRA

Article38.ͲL'ArquitecteDirectorfacilitaràalaPropietatladocumentaciófinaldelesobres,amblesespecificacionsi
contingutdisposatsperlalegislacióvigenti,siestractad'habitatges,amballòques'estableixenelsparagrafs2,3,4i5,
del'apartat2del'article4t.delReialDecret515/1989,de21d'abril.


MEDICIÓDEFINITIVADELSTREBALLSILIQUIDACIOPROVISIONALDEL'OBRA

Article39.ͲRebudesprovisionalmentlesobres,esprocediràimmediatamentperl'AparelladoroArquitecteTècnicala
seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la
Propietatdelsaldoresultantexceptelaquantitatretingudaenconceptedefiança.

TERMINIDEGARANTIA

Article 40.Ͳ El termini de garantia haurà d'estipularͲse en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no
hauràdeserinferioranoumesos.

CONSERVACIÓDELESOBRESREBUDESPROVISIONALMENT

Article 41.Ͳ Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i
definitiva,seranacàrrecdelContractista.Sil'edificifosocupatoempratabansdelarecepciódefinitiva,lavigilància,
netejaireparacionscausadesperl'ússeranacàrrecdelpropietariilesreparacionspervicisd'obraoperdefectesenles
instal.lacions,seranacàrrecdelaContracta.

DELARECEPCIÓDEFINITIVA

Article42.ͲLarecepciódefinitivaesverificaràdesprésdetranscorregutelterminidegarantiaenigualformaiambles
mateixesformalitatsquelaprovisional,apartirdeladatadelqualcessaràl'obligaciódelConstructorderepararalseu
càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les
responsabilitatsquepoguessinafectarͲlipervicisdeconstrucció.

PRORROGADELTERMINIDEGARANTIA

Article 43.Ͳ Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions
degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'ArquitecteͲDirector marcarà al Constructor els terminis i formes en què
s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb
pèrduadelafiança.

DELESRECEPCIONSDETREBALLSLACONTRACTADELESQUALSHAGIESTATRESCINDIDA

Article44.ͲEnelcasderesoluciódelcontracte,elContractistaestaràobligataretirar,enelterminiqueesfixienelPlec
deCondicionsParticulars,lamaquinària,mitjansauxiliars,instal.lacions,etc.,aresoldreelssubcontractesquetingués
concertatsiadeixarl'obraencondicionsdeserrecomençadaperunaaltraempresa.
Lesobresitreballsacabatspercompletesrebranprovisionalmentambelstràmitsestablertsenl'article35.
Transcorregutelterminidegarantiaesrebrandefinitivamentsegonsallòqueesdisposàenelsarticles39i40d'aquest
Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i
definitivarecepció.

CAPITOLII

CONDICIONSECONOMIQUES

EPIGRAF1:PRINCIPIGENERAL

Article 45.Ͳ Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats
acreditadesperlasevacorrectaactuaciód'acordamblescondicionscontractualmentestablertes.
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Article 46.Ͳ La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigirͲse recíprocament les garanties
adequadesal'acomplimentpuntualdelessevesobligacionsdepagament.

EPIGRAF2:FIANCES

Article47.ͲElContractistaprestaràfiançad'acordambalgunsdelsprocedimentssegüents,segonsques'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de
contracta(art.53).
b)Mitjançantretencióalescertificacionsparcialsopagamentsacompteenlamateixaproporció.

FIANÇAPROVISIONAL

Article 48.Ͳ En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendreͲhi part
s'especificaràenl'anuncidel'esmentadasubhastailasevaquantiaseràd'ordinari,iexceptuantestipulaciódistintaen
elPlecdeCondicionsparticularsvigentenl'obra,d'untrespercent(3per100)comaminim,deltotaldelpressupost
decontracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i
terminifixatsal'anuncidelasubhastaoelqueesdeterminienelPlecdeCondicionsparticularsdelProjecte,lafiança
definitivaques'assenyalii,enelseudefecte,elseuimportseràdeldeupercent(10per100)delaquantitatperlaqual
esfacil'adjudicaciódel'obra,fiançaquepotconstituirͲseenqualsevoldelesformesespecificadesenl'apartatanterior.
Elterminiassenyalatenelparàgrafanterior,illevatcondicióexpressaestablertaenelPlecdeCondicionsParticulars,
noexcediràdetrentadiesnaturalsapartirdeladataenquèsiguicomunicadal'adjudicacióienaquestterminihaurà
depresentarl'adjudicatarilacartadepagamentorebutqueacreditilaconstituciódelafiançaalaqualesrefereixel
mateixparàgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit
provisionalquehaguésfetperprendrepartenlasubhasta.

EXECUCIÓDETREBALLSAMBCARRECALAFIANÇA

Article49.ͲSielContractistaesneguésaferpelseucompteelstreballsnecessarisperultimarl'obraenlescondicions
contractades,l'ArquitecteͲDirector,ennomirepresentaciódelPropietari,elsordenaràexecutarauntercero,podrà
realitzarͲlos directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les
accionsalesqualstinguidretelpropietari,enelcasquel'importdelafiançanofossuficientpercobrirl'importdeles
despesesefectuadesenlesunitatsd'obraquenofossinderecepció.




DELASEVADEVOLUCIÓENGENERAL

Article50.ͲLafiançaretingudaseràretornadaalContractistaenunterminiquenoexcedeixitrenta(30)diesuncop
signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i
saldodelsseusdeutescausatsperl'execuciódel'obra,talscomsalaris,subministraments,subcontractes...

DEVOLUCIÓDELAFIANÇAENELCASQUEESFACINRECEPCIONSPARCIALS

Article51.ͲSilapropietat,amblaconformitatdel'ArquitecteDirector,accedisaferrecepcionsparcials,tindràdretel
Contractistaaquèlisiguiretornadalapartproporcionaldelafiança.

EPIGRAF3:DELSPREUS.COMPOSICIÓDELSPREUSUNITARIS

Article52.ͲElcàlculdelspreusdelesdistintesunitatsd'obraéselresultatdesumarelscostosdirectes,elsindirectes,
les despeses generals i el benefici industrial. Es consideran costos directes: a) La mà d'obra, amb els seus plusos,
càrreguesiassegurancessocials,queintervinguindirectamentenl'execuciódelaunitatd'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin
necessarisperalasevaexecució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats
professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la
maquinàriaiinstal.lacióutilitzadesenl'execuciódelaunitatd'obra.
e)Lesdespesesd'amortitzacióiconservaciódelamaquinària,instal.lacions,sistemesiequipsanteriormentcitats.
Esconsiderarancostosindirectes:
Lesdespesesd'instal.laciód'oficinesapeud'obra,comunicacions,edificaciódemagatzems,tallers,pavellonstemporals
peraobrers,laboratoris,assegurances,etc.,elsdelpersonaltècniciadministratiuadscritsexclusivamental'obraiels
imprevistos.Totesaquestesdespeses,esxifraranenunpercentatgedelscostosdirectes.
Esconsiderarandespesesgenerals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment
establertes.Esxifrarancomunpercentatgedelasumadelscostosdirectesiindirectes(enelscontractesd'obresde
l'Administraciópúblicaaquestpercentatges'estableixentreun13per100iun17per100.)
ElbeneficiindustrialdelContractistas'estableixenel6per100sobrelasumadelespartidesanteriors.
Preu d'Execució material. S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptesexcepteelBeneficiIndustrial.
Preu de Contracta. El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el
BeneficiIndustrial.
L'IVAgirasobreaquestasumaperònon'integraelpreu.

PREUSDECONTRACTAIMPORTDECONTRACTA

Article53.ͲEnelcasqueelstreballsaferenunedificioobraalienaqualsevolescontractessinarisciventura,s'entén
perPreudeContractaelqueimportaelcosttotaldelaunitatd'obra,esadir,elpreud'execuciómaterialméseltant
per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima
normalment,enun6per100,llevatqueenlesCondicionsParticularssen'estableixiunaltredediferent.

PREUSCONTRADICTORIS

Article 54.Ͳ Es produiran presu constradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir
unitatsocanvisdequalitatenalgunadelesprevistes,oquancalguiafrontaralgunacircumstànciaimprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre
l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en  el  termini que determini el Plec de
CondicionsParticulars.Sisubsisteixladiferèncias'acudirà,enprimerlloc,alconceptemésanàlogdinsdelquadrede
preusdelprojecte,iensegonllocalbancdepreusd'utilitzaciómésfreqüentenlalocalitat.Elscontradictorisquehi
haguessinesreferiransemprealspreusunitarisdeladatadelcontracte.

RECLAMACIONSD'AUGMENTDEPREUSPERCAUSESDIVERSES.

Article55.ͲSielContractistaabansdelasignaturadelcontracte,nohaguésfetlareclamacióoobservacióoportuna,no
podràsotacappretextd'erroroomissióreclamaraugmentdelspreusfixatsenelquadrecorresponentdelpressupost
queserveixidebaseperal'execuciódelesobres(ambreferènciaaFacultatives).

FORMESTRADICIONALSDEMEDIROD'APLICARELSPREUS.

Article56.ͲEncapcaspodràal.legarelContractisteelsusosicostumsdelpaísrespecteal'aplicaciódelspreusodela
formademedirlesunitatsd'obraexecutades,esrespectaràallòprevistenprimerlloc,alPlecGeneraldeCondicions
Tècniques,iensegonlloc,alPlecGeneraldeCondicionsparticulars.

DELAREVISIÓDELSPREUSCONTRACTATS.
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Article57.ͲSiescontractenobrespelseucompteirisc,nos'admetràlarevisiódelspreusentantquel'incrementno
arribi,enlasumadelesunitatsquefaltenperrealitzard'acordambelCalendari,aunmuntantsuperioraltresper100
(3per100)del'importtotaldelpressupostdeContracte.
EncasdeproduirͲsevariacionsenalçasuperiorsaaquestpercentatge,s'efectuaràlarevisiócorresponentd'acordamb
lafòrmulaestablertaenelPlecdeCondicionsParticulars,percibintelContractistaladiferènciaenmésqueresultiper
la variació de l'IPC superior al 3 per 100. No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels
terminisfixatsenelCalendaridelaoferta.

EMMAGUETZAMENTDEMATERIALS.

Article 58.Ͳ El Contractista està obligat a fet els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat
ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat
d'aquest;delasevacuraiconservacióenseràresponsableelContractista.

EPIGRAF4:OBRESPERADMINISTRACIÓ.

ADMINISTRACIÓ.

Article59.ͲSe'ndiuen"ObresperAdministració"aquellesenquèlesgestionsquecalguiperalasevarealitzacióles
portidirectamentelpropietari,siguiellpersonalment,siguiunrepresentantseuobémitjançantunconstructor.
Lesobresperadministracióesclassifiquenenlesduesmodalitatssegüents:
a)Obresperadministraciódirecta.
b)Obresperadministraciódelegadaoindirecta.

OBRESPERADMINISTRACIÓDIRECTA.

Article 60.Ͳ Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un
representant seu, que pot ser el mateix ArquitecteͲDirector, autoritzat expressament per aquest tema, porti
directamentlesgestionsquecalguinperal'execuciódel'obra,adquirintͲneelsmaterials,contractantͲneelseutransͲ
port a l'obra i, en definitiva,intervenint directament en totes les operacions precisesperquè el personal i els obrers
contractatsperellpuguinrealitzarͲla;enaquestesobreselconstructor,sihifos,ol'encarregatdelasevarealització,és
unsimpledependentdelpropietari,jasiguicomempleatseuocomautònomcontractatperell,queéselquereuneix,
pertant,ladoblepersonalitatdePropietatiContractista.

OBRESPERADMINISTRACIÓDELEGADAOINDIRECTA

Article61.ͲS'enténper"Obraperadministraciódelegadaoindirecta"laqueconvenenunPropietariiunConstructor
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es
convinguin.Són,pertant,característiquespeculiarsdeles"ObresperAdministraciódelegadaoindirecte"lessegüents:
a)PerpartdelPropietari,l'obligaciód'abonardirectamentopermitjàdelConstructortoteslesdespesesinherentsala
realitzaciódelstreballsconvinguts,reservantͲseelPropietarilafacultatdepoderordenar,bépersimateixomitjançant
l'ArquitecteͲDirectorenlasevarepresentació,l'ordreilamarxadelstreballs,l'elecciódelsmaterialsiaparellsqueen
els treballs han d'emprarͲse i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs
convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius,elsmitjansauxiliarsquecalguini,endefinitiva,totallòque,enharmoniaamblasevatasca,esrequereixi
peral'execuciódelstreballs,percibintperaixòdelPropietariuntantpercent(%)prefixatsobrel'importtotaldeles
despesesefectuadesiabonadespelConstructor.

LIQUIDACIÓD'OBRESPERADMINISTRACIÓ.

Article62.ͲPeralaliquidaciódelstreballsques'executinperadministraciódelegadaoindirecta,regiranlesnormesque
ambaquestafinalitats'estableixinenles"Condicionsparticularsd'índoleeconòmica"vigentsenl'obra;encasqueno
n'hi haguessin, les despese d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual

s'adjuntaran en l'ordre expressat m'es endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o
ArquitecteTècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la
utilitzaciódelsesmentatsmaterialsenl'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre
d'horestreballadesenl'obrapelsoperarisdecadaoficiilasevacategoria,acompanyantlesesmentadesnòminesamb
unarelaciónumèricadelsencarregats,capataços,capsd'equip,oficialsiajudantsdecadaofici,peonsespecialitzatsi
solts,llisters,guardians,etc.,quehagintreballatenl'obradurantelterminidetempsalqualcorresponguinlesnòmines
queespresentin.
c)Lesfacturesoriginalsdelstransportsdematerialsposatsenl'obraoderetiradad'enderrocs.
d)Elsrebutsdellicències,impostosialtrescàrreguesinherentsal'obraquehaginpagatoenlagestiódelaqualhagi
intervingutelConstructor,jaqueelseuabonamentéssempreacomptedelPropietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan hagin intervingut el
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenentͲse que en aquest
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que
origininalConstructorelstreballsperadministracióquerealitzielBeneficiIndustrialdelmateix.

ABONAMENTALCONSTRUCTORDELSCOMPTESD'ADMINISTRACIÓDELEGADA.

Article63.ͲLlevatpactedistint,elsabonamentsalConstructordelscomptesd'Administraciódelegada,elsrealitzaràel
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat
representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra
realitzada,valorantͲlad'acordambelpressupostaprovat.Aquestesvaloracionsnotindranefectesperalsabonaments
alConstructorsinóques'haguéspactatelcontraricontractualment.

NORMESPERAL'ADQUISICIÓDELSMATERIALSIAPARELLS..

Article64.ͲAixònoobstant,lesfacultatsqueenaqueststreballsperAdministraciódelegadaesreservaelPropietariper
al'adquisiciódelsmaterialsiaparells,sialConstructorseliautoritzapergestionarͲlosiadquirirͲlos,hauràdepresentar
alPropietari,oenlasevarepresentacióal'ArquitecteͲDirector,elspreusilesmostresdelsmaterialsiaparellsoferts,
necessitantlasevaprèviaaprovacióabansd'adquirirͲlos.

RESPONSABILITATDELCONSTRUCTORENELBAIXRENDIMENTDELSOBRERS.

Article 65.Ͳ Si l'ArquitecteͲDirector advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentarͲlielConstructor,queelsrendimentsdelamàd'obra,entotesoenalgunadelesunitatsd'obraexecutades
fossinnotablementinferiorsalsrendimentsnormalsadmesosgeneralmentperaunitatsd'obraigualsosimilars,liho
notificaràperescritalConstructor,amblafinalitatqueaquestfacilesgestionsprecisesperaugmentarlaproduccióen
laquantiaassenyaladaperl'ArquitecteͲDirector.
SiuncopfetaaquestanotificacióalConstructor,enelsmesossuccessius,elsrendimentsnoarribessinalsnormals,el
PropietariquedafacultatperresercirͲsedeladiferència,rebaixantͲneelseuimportdelquinzepercent(15per100)
que pels conceptes abans expressats correspondria abonarͲli al Constructor en les liquidacions quinzenals que
preceptivaments'hagind'efectuarͲli.Encasdenoarribarambduespartsaunacordpelquefaalsrendimentsdelamà
d'obra,sesotmetràelcasaarbitratge.

RESPONSABILITATSDELCONSTRUCTOR.

Article66.ͲEnelstreballsd'"ObresperAdministraciódelegada"elConstructornomésseràresponsabledelsdefectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que
poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les dispoͲ
sicionslegalsvigentss'estableixen.Encanvi,iexceptuantl'expressatal'article63precedent,noseràresponsabledel
malresultatquepoguessindonarelsmaterialsiaparellselegitssegonslesnormesestablertesenaquestarticle.
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En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuososiarespondretambédelsaccidentsoperjudicisexpressatsenelparàgrafanterior.

EPIGRAF5:DELAVALORACIÓIABONAMENTDELSTREBALLS

FORMESDIFERENTSD'ABONAMENTDELESOBRES

Article 67.Ͳ Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres iexceptuant que en el Plec Particular de
Condicionseconòmiquess'hipreceptuiunaaltracosa,l'abonamentdelstreballss'efectuaràaixí:
1r.Tipusfixotantalçattotal.S'abonaràlaxifraprèviamentfixadacomabasedel'adjudicació,disminuïdaenelseucas
al'importdelabaixaefectuadaperl'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podentͲne variar
solamentelnombred'unitatsexecutades.
Prèviamedicióiaplicantaltotaldelesunitatsdiversesd'obraexecutades,delpreuinvariableestipulatalabestretaper
cadascunad'elles,s'abonaràalContractistal'importdelescompresesenelstreballsexecutatsiultimatsd'acordamb
els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses
unitats.
3r.Tantvariableperunitatd'obra,segonslescondicionsenquèesrealitziielsmaterialsdiversosempratsenlaseva
execuciód'acordamblesordresdel'ArquitecteͲDirector.
S'abonaràalContractistaenidèntiquescondicionsalcasanterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions
econòmiques"determina.
5è.Perhoresdetreball,executatenlescondicionsdeterminadesenelcontracte.

RELACIONSVALORADESICERTIFICACIONS

Article68.ͲEncadaunadelesèpoquesodatesqueesfixinenelcontracteoenels"PlecsdeCondicionsParticulars"
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis
previstos,segonslamedicióquehauràpracticatl'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició
general,cúbica,superficial,lineal,ponderalonumeralcorresponentperacadaunitatd'obra,elspreusassenyalatsen
el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions
econòmiques" respecte a millores o substitucions dematerials o a les obres accessòries i especials, etc.
AlContractista,quepodràpresenciarlesmedicionsnecessàriesperextendreaquestarelació,l'Aparelladorlifacilitarà
les dades corresponents de la relació valorada, acompanyantͲles d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del
terminidedeu(10)diesapartirdeladataderecepciód'aquestanota,elContractistapuguienexaminarͲlesitornarͲles
firmadesamblasevaconformitatofer,encascontrari,lesobservacionsoreclamacionsqueconsiderioportunes.Dins
dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'ArquitecteͲDirector acceptarà o refusarà les reclamacions del
Contractistasihifossin,donantͲlicomptedelasevaresolucióipodentelContractista,enelsegoncas,acudirdavantel
Propietaricontralaresoluciódel'ArquitecteͲDirectorenlaformaprevistaenels"PlecsGeneralsdeCondicionsFacultaͲ
tivesiLegals".
Prenentcomabaselarelacióvaloradaindicadaenelparàgrafanterior,l'ArquitecteͲDirectorexpediràlacertificacióde
lesobresexecutades.Del'importse'ndeduiràeltantpercentqueperalaconstituciódelafinanças'hagipreestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificarͲse fins el
norantapercent(90per100)delseuimport,alspreusquefigurenenelsdocumentsdelProjecte,senseafectarͲlosdel
tantpercentdeContracta.
LescertificacionsesremetranalPropietari,dinsdelmessegüentalperíodealqualesrefereixen,itindranelcaràcterde
documentientreguesaboncompte,subjectesalesrectificacionsivariacionsqueesderivendelaliquidaciófinal,no
suposanttampocaquestescertificacionsniaprovaciónirecepciódelesobresquecomprenen.Lesrelacionsvalorades
contindransolamentl'obraexecutadaenelterminialquallavaloracióesrefereix.Encasquel'ArquitecteͲDirectorho
exigís,lescertificacionss'extendranal'origen.

MILLORESD'OBRESLLIUREMENTEXECUTADES


Article69.ͲQuanelContractista,inclòsambautoritzaciódel'ArquitecteͲDirector,utilitzésmaterialsdepreparaciómés
acuradaodemidesmésgransquel'assenyalatenelProjecteosubstituísunaclassedefàbricaperunaaltradepreu
més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense
demanarͲli, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'ArquitecteͲDirector, no tindrà dret, no
obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte
subjeccióalaprojectadaicontractadaoadjudicada.

ABONAMENTDETREBALLSPRESSUPOSTATSAMBPARTIDAALÇADA

Article 70.Ͳ Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra,
l'abonamentdelstreballspressupostatsenpartidaalçada,s'efectuaràd'acordambelprocedimentquecorrespongui
entreelsqueacontinuaciós'expressen:
a)Sihihapreuscontractatsperaunitatsd'obraiguals,lespressupostadesmitjançantpartidaalçada,s'abonaranprèvia
medicióiaplicaciódelpreuestablert.
b)Sihihapreuscontractatsperaunitatsd'obrasimilars,s'establiranpreuscontradictorisperalesunitatsambpartida
alçada,deduïtsdelssimilarscontractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al
Contractista,exceptuantelcasqueenelPressupostdel'obras'expressiquel'importd'aquestapartidas'hadejustificar,
enaquestcas,l'ArquitecteͲDirectorindicaràalContractistaiambanterioritatal'execució,elprocedimentques'hade
seguirperportaraquestcompteque,enrealitatseràd'administració,valorantͲneelsmaterialsijornalsalspreusque
figurenenelPressupostaprovato,enelseudefecte,alsqueanteriormental'execucióconvinguinambduesparts,
incrementantͲse l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de
DespesesGeneralsiBeneficiIndustrialdelContractista.

ABONAMENTD'ESGOTAMENTSIALTRESTREBALLSESPECIALSNOCONTRACTATS

Article71.ͲQuancalguessinefectuaresgotaments,injeccionsoaltrestreballsdequalsevolíndoleespecialoordinària,
quepernohaverestatcontractatsnofossinpercomptedelContractista,isinofossincontractatsambtercerapersona,
elContractistatindràl'obligaciódeferͲlosidepagarlesdespesesdetotamenaqueocasionin,iliseranabonatspel
PropietariperseparatdelaContracta.
AmésdereintegrarmensualmentaquestesdespesesalContractista,seliabonaràjuntamentambellseltantpercent
del'importtotalque,enelseucas,s'especifiquienelPlecdeCondicionsParticulars.

PAGAMENTS

Article72.ͲElPropietaripagaràenelsterminisprèviamentestablerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per
l'ArquitecteͲDirector,envirtutdelesqualsesverificaranelspagaments.

ABONAMENTDETREBALLSEXECUTATSDURANTELTERMINIDEGARANTIA

Article73.ͲEfectuadalarecepcióprovisionalisidurantelterminidegarantias'haguessinexecutattreballs,peralseu
abonamentesprocediràaixí:
1r.SielstreballsqueesfanestiguessinespecificatsenelProjectei,sensecausajustificada,nos'haguessinrealitzatpel
Contractistaalseutemps,il'ArquitecteͲDirectorexigíslasevarealitzaciódurantelterminidegarantia,seranvalorats
elspreusquefigurenenelpressupostiabonatsd'acordambelqueesvaestablirenels"PlecsParticulars"oenelseu
defecteenelsGenerals,enelcasqueaquestspreusfossininferiorsalsvigentsenl'èpocadelasevarealització;encas
contrari,s'aplicaranaquestsúltims.
2n.Sis'hanfettreballspuntualsperalareparaciódedesperfectesocasionatsperl'úsdel'edifici,degutaqueaquestha
estatutilitzatdurantaquesttempspelPropietari,esvaloraraniabonaranelspreusdeldia,prèviamentacordats.
3r.Sis'hanfettreballsperalareparaciódedesperfectesocasionatsperdeficiènciadelaconstruccióodelaqualitat
delsmaterials,nos'abonaràperaqueststreballsresalContractista.

EPIGRAF6:DELESINDEMNITZACIONSMUTUES
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