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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per
les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics
i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable,
al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a
l'acompliment del contracte d'obra.
0.

GENERALITATS

0.1.
Documents del projecte.
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos, Plànols i
Pressupost.
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte.
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita.
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués
estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats
d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.
0.2.
L’Arquitecte Director
Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
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
arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en
aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat
de final d'obra.
0.3.
L’Arquitecte Tècnic o Aparellador
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i
econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el
Constructor.
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la
seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona
construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i 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 assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels
resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i
a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
0.4.
El promotor
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a ell mateix
o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en la Ley
38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE).
El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE.
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte intervinguin diferents projectistes.
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat i
salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius.
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels treballs o
quan es constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents
treballadors autònoms.
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l’autoritat laboral
competent.
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor.
0.5.
El contractista i/o constructor
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
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El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i materials, les
obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan
especificades en la LOE.
El contractista i/o constructor designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE.
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació.
El personal del contractista i/o constructor col·laborarà amb la Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant
o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de
l'obra.
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les
normes d'aplicació.
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials
necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor i a
disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran l’assabentat de les
ordres i assistències.
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra, que ha
d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució; i presentar-lo a l’autoritat laboral competent.
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i
subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en
el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat en
fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els casos en què la normativa
no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de
seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals.
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la
documentació d’obra executada.
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions de
l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de
l’Edifici.
El contractista i/o constructor ha de preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
0.6.
Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor.
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les reglamentacions
tècniques d’obligat compliment.
0.7.
Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que causin als
béns i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats.
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits
d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i
perjudicis que es puguin causar.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fisalització les servituds
afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi.
0.8.
Despeses a càrrec del contractista i/o constructor.
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents
despeses:
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
Despeses de construcció, retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica,
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades,
afectades per les obres, etc.
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis
afectats.
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.
Despesa de col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a
definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció
Facultativa ordeni la seva retirada.
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0.9.
Preus unitaris i partides alçades
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present Plec, no
és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra, es
consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat
d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció
Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte.
0.10.
Abonament d'unitats d'obra.
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a unitats
d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o
treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat
construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser
objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte
de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i
operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.
0.11.
Control d'unitats d'obra.
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de realitzar
els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la
Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:
- A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa
contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder
prendre les mesures necessàries amb urgència.
Els laboratoris d’assaig han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats Autonòmiques.
0.12.
Recepció de l’obra
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega l’obra al
promotor, i és acceptada per aquest.
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en contingut
de l’acta està recollit en la LOE.
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè no
s’adequa a les condicions contractuals.
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir de la data en què se subscriu
l’acta de recepció.
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el Projecte, la
conservació en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris.
0.13.
Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura
marxa dels treballs, segons legislació vigent.
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres,
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent
o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les
obres d’edificació es regiran segons la legislació vigent.
0.14.
Assegurança obligatòria
L’assegurança obligatòria, tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats en l’edifici per vicis i defectes
en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de
càrrega o altres elements estructurals, i que afectin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici.
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible per a edificis, a on el seu ús principal sigui l’habitatge,
segons la LOE.
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor que
aquest sigui prenedor de l’assegurança.
0.15.
Disposicions aplicables al Plec
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la
redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de
contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més
restrictives.
Lleida, setembre de 2013
L’arquitecte

Noemí Bañeres i Porta
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