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1. PRESCRIPCIONS GENERALS
1.1. Objecte, abast i normativa aplicable
• 1.1.1. Objecte
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc
estructurar l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels
materials a emprar; igualment, establir les condicions que ha de complir el procés
d’execució de l’obra, i per últim, organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els
amidaments i abonaments de les obres.
Totes i cadascuna d’aquestes prescripcions són d’obligat compliment per part del
Contractista.
1.1.1.1. Àmbit d’aplicació
El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del “Projecte
constructiu d'un sistema híbrid d'aiguamolls pel tractament d’aigües residuals en el
municipi de Vinaixa”.
• 1.1.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes
en aquest Plec, les disposicions que a continuació, amb caràcter no limitatiu, es
relacionen.
En cas que aquestes modifiquin i/o s’oposin a allò especificat en el present Plec, el
Director d’Obra tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense
que l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació.

LLEIS

- Llei de contractes de l’Estat. Decret 13/1995 de 18 maig.
- Llei de bases de contractes de l'Estat. Decret 923/1965 de 8 d'abril.
- Modificació parcial de la Llei de bases dels contractes de l'Estat. Llei 5/1973, de la
Jefatura de l'Estat de 17 de març de 1973.

- Reglament general de contractació. Decret 3410/1975 de 25 de novembre.
- Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de l'Estat.
Projecte bàsic i estudi de viabilitat d’una minicentral hidroelèctrica a través d’una smart grid a Rivert, Pallars Jussà!

6

!
!

Annexos
Joan Muñoz i Liesa

- Decret 3854/1970 de 31 de desembre.
- Llei de protecció de l'ambient atmosfèric.
- Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
- Reglament nacional del treball a la construcció i obres públiques i disposicions
complementàries, aprovat per Ordre Ministerial d'11 d'abril de 1946 i 8 de febrer de
1951.

- Reglament de seguretat del treball a la indústria de la construcció i obres públiques,
aprovat per Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964.

- Ordenança general de seguretat i higiene al treball, aprovada per Ordre Ministerial de 9
de març de 1971.

- Ordenança de treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica, aprovada per Ordre
Ministerial de 28 d’agost de 1970.

- Estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d'edificació i obres públiques,
aprovat per Reial Decret 555/86 de 21 de febrer.

- PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de
poblacions. MOPU.

- Plec de prescripcions facultatives generals per a les obres de sanejament de
poblacions.

- Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó en les
obres de construcció. RB-90.

- Recomanacions de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment per a la
fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa.

NORMES I INSTRUCCIONS

- Instrucció per a la recepció de ciments. RC-93.
- Instrucció per a la recepció de calç en obres d’estabilització de sòls. RCA-92.
- Instrucció pel projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat. EHE.
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- Instrucció pel projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o
pretensat, EF-88.

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72.
- Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”.
- Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”.
- Eurocodi núm.2 “Projecte d’estructures de formigó”.
- Eurocodi núm.4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”.
- Norma de construcció sismoresistent. NCSE-94.
- Normes U.N.E.
- Normes I.S.O.
- Normes N.L.T.
- Normes M.E.L.C.( Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials).
- Normes A.S.T.M.
- Normes A.P .I.
- Normes A.S.M.E.
- Normes A.N.S.I.
- Normes C.E.I.
- Normes B.S.
- BS 2789 Gr 420/12. BS 4504.
- BS 3693.
- BS 6105 A1.70.
- Normes N.T .E.
- Façanes. Particions.
- Revestiments.
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- Instal·lacions.
- Estructures.
- Condicionament del terreny. Fonaments. Teulats.
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aerospacials Esteban T erradas.
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’Institut Eduardo
Torroja de la Construcció i del Ciment.

- Recomanacions sobre les mescles bituminoses en calent, del M.O.P.U. REGLAMENTS
- Reglament d'Estacions de transformació d'energia elèctrica.
- Reglament sobre Centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.
- Reglament de recipients a pressió.
- Reglament de línies elèctriques d'alta tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Decret 2413/1975 de 20 de setembre
- de 1973.
- Instruccions MIBT, segons el disposat en el reglament electrotècnic de baixa tensió.
- Instruccions MIE-RAT segons el disposat en el reglament electrotècnic d’Alta T ensió.
- Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. IT- IC.
- Reglament de recipients a pressió.
- Control de fum en els establiments públics. DT-CPI.I.
Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions
posteriors declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com
a tals fins i durant el termini de les obres.
Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o
Normes de tota índole promulgades per a l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, dels
Ajuntaments i d'altres
Organismes competents que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com
si no ho són en la relació anterior, quedant a la decisió del Director d'Obra resoldre
qualsevol discrepància que pugui existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec,
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sense que l’aplicació de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de
reclamació.

1.2. Descripció de les obres
• 1.2.1. Obres que comprèn el Projecte
Les obres incloses en la minicentral hidroelèctrica seran les següents:

- Operacions prèvies
- Moviments de terres
- Elements estructurals: Embassament
- Instal·lació de la canonada
- Construcció de la central
- Connexió a la xarxa i automatismes
- Jardineria i acabats

1.3. Disposicions generals
• 1.3.1. Direcció d’Obra
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de
les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Administració,
estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra, pròpia o contractada, encapçalada per un enginyer
superior que serà designat com a Director d’Obra. L’Administració participarà en la
Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui convenient.
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director
d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista.
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Seran base per al treball del Director d’Obra:

- Els Plànols del projecte.
- El Plec de Prescripcions Tècniques.
- Els Quadres de Preus.
- El preu i termini d'execució contractats.
- El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Administració.
- Les modificacions d'obra establertes per l‘Administració.

Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra:

- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista.
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de
detalls de la definició de les obres i de la seva execució a fi que es mantinguin les
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i l’inici de les obres, tenint present que
els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

- Requerir, acceptar o corregir si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el
Contractista.

- Requerir, acceptar o corregir si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que
estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les normatives
que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de
l'obra.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites.

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant
els treballs si ho creu convenient.

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui
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necessàries o convenients.

- Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista,
d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat.

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada.
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels
resultats del control i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant de
manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que
es proposin per a evitar-los o minimitzar-los.

- Preparació de la informació de l’estat i condicions de les obres i de la valoració general
d'aquestes, prèviament a la recepció per part de l‘Administració.

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, per
a lliurar a l’Administració el projecte “As Built” o “Estat de dimensions i característiques
de l’obra executada” un cop acabats els treballs.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries
que, d'acord amb allò que estableix aquest Plec, li siguin dictades pel Director d’Obra per
a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control,
valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres.
Per altra banda, el Director d’Obra podrà establir normatives reguladores de la
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a
facilitar la realització de les expressades funcions i de les normatives que seran d'obligat
compliment pel Contractista, conformades per l’Administració si aquesta ho requereix.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin
capacitades i facultades per a tractar amb el Director d’Obra les diferents matèries objecte
de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera
que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a executar
les decisions del Director d’Obra i establir documentació formal de constància, conformitat
o objeccions.
El Director d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que al seu criteri no
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s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les
obres.

• 1.3.2. Contractista
• 1.3.2.1. Personal del Contractista.
El Contractista facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què
disposarà a l'obra abans del inici dels treballs.
El Director d'Obra, quan pel bon funcionament de les obres ho estimi necessari, exigirà al
Contractista l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. El
Contractista restarà obligat al seu compliment sense que se’n pugui derivar cap increment
econòmic ni modificació del termini d’execució. Això s’estén en les mateixes condicions a
qualsevol part de l’obra que estigui subcontractada.
• 1.3.2.2. Subcontractes.
S’haurà de complir tot allò que en aquest sentit es disposa en la Llei de Contractes de
l’Estat, Decret 13/1995 de 18 de maig, la Llei de Bases de Contractes de l'Estat, Decret
923/1965 de 8 d’abril (amb les seves modificacions posteriors), i el Reglament General de
Contractació, Decret 3410/1975 de 25 de novembre.
Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director de
l'Obra.
Les sol·licituds per a cedir a qualsevol part del contracte s’hauran de formular per escrit i
acompanyar amb un testimoni el qual acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar de
la realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i equipada per a la
seva execució, i adjuntant la documentació tècnica que, a judici del Director d’Obra, sigui
necessària per a garantir l’execució i qualitat exigida en aquest Plec.
El Director d’Obra tindrà una relació completa, facilitada pel Contractista, de tots i
cadascun dels subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les obres
objecte d’aquest Plec.
L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva responsabilitat
contractual.
S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que
s'estableixin al contracte.
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Així mateix, i a judici del Director d’Obra, es facilitarà al Subcontractista la informació que
s’estimi necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i
control de qualitat de les obres objecte d’aquest Plec, comunicant-ho al Contractista sense
que sigui necessària l’aprovació d’aquest.

• 1.3.3. Materials
• 1.3.3.1. Condicions generals.
Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que
s'estableixen en el present Plec i ser aprovats pel Director d'Obra. Qualsevol treball que
es realitzi amb materials no assajats, o sense estar aprovats pel Director d'Obra, serà
considerat com defectuós o inclús rebutjable.
• 1.3.3.2. Normes oficials.
Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials
establertes en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de complir
amb les normes vigents trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les
derogacions que s'especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord.
• 1.3.3.3. Control de qualitat.
El Contractista presentarà, per a la seva aprovació, un Pla d'Autocontrol de la Qualitat
(P.A.Q.) amb un programa de Punts d'Inspecció. Aprovat aquest pel Director d'Obra,
passarà a ser contractual. Aquest P.A.Q. haurà de garantir el compliment de les
condicions establertes en el present Plec, havent-lo de dur a terme el Contractista sota la
seva responsabilitat i al seu càrrec.
• 1.3.3.4. Examen i prova dels materials
No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i
acceptats pel Director d'Obra, o persona a qui delegui, en base a l'esmentat P.A.Q.
Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al Director
d'Obra, d'acord amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció.
El Contractista haurà de subministrar als laboratoris, i al seu càrrec, una quantitat suficient
de material per assajar.
El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge o ensitjat dels
materials, amb la suficient capacitat i disposició convenient perquè es pugui assegurar el
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control de qualitat dels mateixos, amb el temps necessari perquè siguin coneguts els
resultats dels assaigs abans del seu ús en obra i de tal forma que s'asseguri el
manteniment de les seves característiques i aptituds per a la seva utilització a l’obra.
En cas que els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no
tinguessin la preparació exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec es
reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu ús, el Director d'Obra donarà
ordre al Contractista perquè, al seu càrrec, els reemplaci per uns altres que satisfacin les
condicions o siguin idonis per a l'ús projectat.
Els materials rebutjats hauran d'ésser immediatament retirats de l'obra. Les despeses
aniran a càrrec del Contractista.
En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la fabricació, emmagatzemament,
etc., dels quals estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la qualitat dels materials,
segons s'especifica, es realitzarà en els tallers o llocs de fabricació.

• 1.3.3.5. Materials que no compleixen les especificacions.
Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest
Plec, el Contractista s'atendrà al que determini el Director d'Obra conforme al previst en
els apartats següents:
Materials col·locats en obra (o semielaborats).
Si alguns materials col·locats en obra o semielaborats no compleixen amb les
especificacions corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista indicant si
aquestes unitats d'obra poden ser acceptables, encara que defectuoses i penalitzables, o
s'han de demolir, suprimir o retirar.
El Contractista podrà en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades
unitats d'obra, sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme amb
la penalització imposada.
Materials aplegats.
Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra ho
notificarà al Contractista, concedint-li a aquest un termini de vuit (8) dies per a la seva
retirada. Si passat aquest termini, els materials no haguessin estat retirats, el Director
d'Obra pot ordenar a tercers la seva retirada a càrrec del Contractista, descomptant les
despeses originades en la següent certificació que es realitzi.
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• 1.3.4. Quadres de Preus.
Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament
contingudes al present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendran que inclouen sempre
el subministrament, manipulació, col·locació, ús, proves i assaigs de tots els materials
precisos per a l'execució de les unitats d'obra corresponents fins al correcte acabament de
les mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent.
Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de
maquinària, transport, mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions
directes precises per la correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats
d'obra, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent.
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la
conservació i manteniment fins al compliment del termini de garantia.
Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes.
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus
sota cap concepte ni pretext d'errada o omissió.
Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d'aplicació única i exclusivament
en el supòsit de què calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, quan per rescissió o
d'altres motius no s'arribin a concloure les contractades. El Contractista no podrà
pretendre la valoració de les mateixes mitjançant una descomposició diferent de
l’establerta a l'esmentat quadre.
Les possibles errades o omissions a la descomposició que figura al Quadre de Preus
núm. 2, no poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus
assenyalats amb lletra al Quadre de Preus núm. 1.

• 1.3.5. Justificació de Preus.
La Justificació de Preus que figura en el projecte recull la descomposició en mà d’obra,
materials i maquinària dels preus que figuren en els Quadres de Preus. Aquesta s’ha
realitzat en base a unes hipòtesis pel que fa referència a l’execució de les unitats d’obra.
En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació per variació en nombre i qualificació de
la mà d’obra emprada; per variació en quantitat i qualitat dels materials a utilitzar per la
correcta execució de les obres en base a allò especificat en aquest Plec i amb les normes
dictades pel Director d’Obra, incloent-hi les possibles omissions que s’hagin comès; i per
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variació en tipus i nombre de maquinària a emprar per l’execució de les diferents unitats
d’obra.
S’entenen incloses en aquesta les despeses de subministrament, manipulació,
col·locació, ús, proves i assaigs de tots els materials precisos per a l'execució de les
unitats d'obra corresponents fins al correcte acabament de les mateixes, llevat que
expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent.
També s'entendrà que aquesta Justificació comprèn totes les despeses de maquinària,
transport, mà d'obra, medis auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions directes
precises per la correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats d'obra,
llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent.
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la
conservació i manteniment fins el compliment del termini de garantia.
El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus
sota cap concepte ni pretext d'errada o omissió.
Les possibles errades o omissions en la Justificació de Preus que figura en el projecte, no
poden servir de base al Contractista per a reclamar cap modificació dels preus
assenyalats amb lletra al Quadre de Preus núm. 1.

1.4. Desenvolupament de les obres
• 1.4.1. Programa de Treballs
L'Adjudicatari haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida pel Director d’Obra.
Així mateix, aquesta programació serà congruent amb el pressupost de les obres o bé
amb la reestructuració que acordin el Director d’Obra i el Contractista, de manera que un
cop aprovada passarà a ésser la contractual.
La programació haurà d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les
diferents activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També
reflectirà les dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials
d'acabament. Aquesta programació haurà de presentar-se abans del començament de les
obres.
El Programa de Treballs també comprendrà:

- La descripció detallada del mode que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el
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programa de treball.

- Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de
la seva capacitat per a assegurar el compliment del programa.

- Relació de la maquinària que s'emprarà, les seves característiques, on es troba cada
màquina al temps de formular el programa i la data en que estarà a l'obra, així com la
justificació d'aquelles característiques per a realitzar, en quant a condicions, les unitats
d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del
programa.

- Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates en que
es trobi a l'obra.

- Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.

- Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva
reposició com per a l'obtenció, si s’escau, de les llicències necessàries.

- Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es concretarà, i tenint en compte
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les
altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.

- Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt
de l'obra.

El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra.
L'Adjudicatari presentarà igualment, una relació completa dels serveis i material que es
comprometi a utilitzar en cadascuna de les etapes del pla d'obra. Els mitjans proposats i
acceptats pel Director d’Obra quedaran adscrits a les obres, i no podran ésser retirats pel
Contractista sense autorització expressa del Director d’Obra.
L'acceptació del Pla i la disposició dels mitjans proposats, no implicarà cap excepció de
responsabilitat per part del Contractista en cas d'incompliment dels terminis totals o
parcials convinguts.
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Quan les obres afectin a les instal·lacions d’abastament d’aigua a poblacions, granges,
etc., en el programa de treballs es contemplaran tots els treballs i instal·lacions
necessàries per a garantir en tot moment el subministrament d’aigua potable als
esmentats nuclis, estructurant-ne les diferents tasques de forma que el subministrament
es garanteixi.

• 1.4.2. Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig.
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director
d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats.
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre
dades sobre el terreny per a comprovar la completa correspondència en plantes i cotes
relatives de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny.
En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a
l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra.
Serà obligació del Contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i
instal·lacions, amb les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra
corresponents, per tal de què no es derivi cap alteració de la làmina d'aigua prevista
deguda a disconformitats d'altimetria no detectades. Aquesta verificació serà al seu
càrrec.
En cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per a poder determinar
perfectament alguna part de l'obra, s'establiran els necessaris perquè pugui determinar-se
i ser aprovada l'acta.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a dur a terme
l'obra. El Contractista informarà al Director d’Obra de la manera i dates que programi durlos a terme. El Director d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els
mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la
forma i temps d'executar-los.
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El Director d’Obra, sempre que ho cregui oportú, realitzarà comprovacions dels
replanteigs efectuats.
Els perfils vàlids pels amidaments seran els continguts en el document Plànols d’aquest
projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils
inclosos en aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la
justificació corresponent pel seu contrast. En cas de no presentar-se formalment aquesta,
els perfils del terreny original que s'empraran pels amidaments seran els d'aquest
projecte.
En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils
del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la
realitat, es realitzarà una neteja o desbrossament previ, que inclourà el piconat de la
vegetació, de l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de
desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per
qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions fixades
en el contracte en cas d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà
acceptat pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació.
El cost d’aquestes feines s’entén inclòs en el preu de neteja i esbrossada o bé en el preu
d’excavació, sense que el Contractista pugui reclamar cap increment econòmic per aquest
concepte.
L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el
Director d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a
vàlids els perfils aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest consens no s’hagi pogut
establir, els perfils del terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la
justificació corresponent, finalitzant-ne les operacions de neteja i esbrossada en les
condicions assenyalades en aquest Plec.
Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar les
parts d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o
les que li proporcioni el Director d’Obra en cas de modificacions aprovades o disposades
per l’Administració. Per això fixarà en el terreny, a més dels ja existents, els senyals i
dispositius necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig parcial de l'obra a
executar.
El Director d’Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests
replanteigs parcials. Podrà també, si així ho creu convenient, replantejar directament amb
l’assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les
modificacions necessàries en les dades de replanteig general del projecte. Si alguna de
les parts ho estima necessari, també s'aixecarà acta d'aquests replanteigs parcials, i
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obligatòriament, de les modificacions del replanteig general, havent d’estar-hi indicades
les dades que es considerin necessàries per a la construcció i posterior amidament de
l'obra executada.
Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que
s'ocasionin al verificar els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, seran a
càrrec del Contractista.
Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin en el
replanteig.
En el cas que sense conformitat s'inutilitzi algun senyal, el Director d’Obra disposarà que
s'efectuïn els treballs necessaris per a reconstruir-lo o substituir-lo per un altre, sent a
càrrec del Contractista les despeses que s'originin. També podrà el Director d’Obra
suspendre l'execució de les parts d'obra que restin indeterminades a causa d'inutilització
d'un o varis senyals fixos, fins que aquests siguin substituïts.
Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar qualsevol part de
l'obra general o de les obres auxiliars, haurà de donar coneixement al Director d’Obra per
a la seva comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament
d'aquesta part d'obra.
• 1.4.3. Inici de les obres
L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi per a la
comprovació del replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots
aquells efectes del contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar
des del començament de les obres i amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de
replanteig.
• 1.4.4. Termini de les obres
Al marge del que s'estipuli a les clàusules del contracte i de les dades que en ell es fixin
definitivament, en les obres que afectin a zones de regadiu, el Contractista haurà de
comptar com a període per a executar les obres, el comprés entre el 4 d’Abril del 2015 al
31 de desembre del mateix any. Les obres complementàries i els acabats es podran
finalitzar amb posterioritat a la data esmentada .
Del no compliment d'aquestes condicions, en particular del retard en l'inici de la campanya
de regs, es derivaran les corresponents penalitzacions.
L’execució de les obres que afectin a canonades i instal·lacions d’abastament a nuclis de
població, es realitzarà de forma que sempre resti garantit el subministrament d’aigua
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potable als esmentats nuclis.

• 1.4.5. Plànols d’obra
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols
detallats d'execució que el Director d’Obra cregui convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte
constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient
anticipació, fixada pel Director d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part
d'obra a que es refereixen i ser aprovats pel Director d’Obra, que igualment, assenyalarà
al Contractista el format i disposició en que ha d'establir- los. Al formular aquests plànols
es justificaran adequadament les disposicions adoptades.
• 1.4.6. Modificacions de les obres
El Contractista estarà obligat, quan segons el Director d’Obra fos imprescindible, a
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació en el preu, en el
termini total i en els parcials d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament
justificades, sobre l'obra projectada, al Director d’Obra qui, segons la importància
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l’Administració per a l'adopció de
l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap
modificació sobre el programa d'execució de les obres.
Al cursar la proposta citada en l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el
termini dins del qual precisa rebre la resposta per a que no es vegi afectat el programa de
treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a
la petició formulada.
• 1.4.7. Control de Qualitat
El Director d’Obra té facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència
humana i material necessària a tal efecte. Les despeses de l'assistència no seran
d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat,
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segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director d’Obra apreciarà la
possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà:
Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini
que s'assenyali.
Les incorregibles, on la discrepància entre característiques obtingudes i especificades no
comprometin els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, seran tractades a criteri
del Director d’Obra o l’Administració, com a defectuoses acceptades previ acord amb el
Contractista, amb una penalització econòmica.
Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics o la funcionalitat de les
obres, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que
s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Administració
podrà encarregar el seu arranjament a tercers, a càrrec del Contractista.
El Director d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva
part, estarà obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta
realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal necessaris a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, la qual es tindrà present per a la recepció
de l'obra.

• 1.4.8. Actualització del Programa de Treballs
Durant l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert en
la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, el Director d’Obra o bé
l’Administració ho cregui convenient, tenint el Director d’Obra la facultat de prescriure al
Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva
redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de
detall d'execució que el Director d’Obra cregui convenients.
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El seguiment es realitzarà conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, amb
informació setmanal que reflecteixi el ritme dels treballs.
El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra.
• 1.4.9. Interrupció dels treballs
Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o
indefinit, es comunicarà al Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar
l’inici de les mateixes.
És obligació del Contractista, durant la interrupció dels treballs a l'obra, retirar tots aquells
bastiments o elements de construcció que suposin un perill o destorb a terceres persones.
• 1.4.10. Represa del treballs
A la represa dels treballs a l'obra, aquesta circumstància haurà d'ésser comunicada al
Director d’Obra de manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa responsable
d'aquelles obres o parts d'obra que s’executaren sense el seu coneixement, i que no està
obligat a tenir coneixement de la reanimació imprevista dels treballs de qualsevol de les
seves obres que es trobessin paralitzades.
• 1.4.11. Mitjans del Contractista per a l’execució de les obres
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part,
la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les
obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin del Director d’Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director
d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de
qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap
dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquesta facultat. No obstant, el
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a
l'obra, no podrà el Contractista disposar-ne per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de
la zona d'obres, excepte expressa autorització del Director d’Obra.
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• 1.4.12. Productes industrials d'ús a l'obra
El Contractista facilitarà al Director d’Obra per la seva aprovació, una relació dels
materials, productes, etc. que prevegi utilitzar en l’obra, així com la relació d’industrials,
subministradors i/o subcontractistes.
Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, haurà de ser sotmès a l'aprovació del
Director d’Obra qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva admissió o
rebuig.
Les possibles modificacions que respecte a l’oferta presentada es puguin produir, es
comunicaran a l’Administració per la seva aprovació.
• 1.4.13. Retirada de materials no emprats
A mesura que es realitzin els treballs, el Contractista haurà de procedir de forma eficient i
pel seu compte, a la policia de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no
s’utilitzin.
En cas de materials rebutjats, el Contractista és obligat a retirar-los fora de les obres,
sense dret a indemnització per cap concepte.
Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de retirada del material rebutjat, i no havent-se
dut a terme aquesta, el material passarà a ésser pertinença de l’Administració, sense que
per això es pugui exigir indemnització alguna del Contractista.
• 1.4.14. Normes i precaucions per a l'execució de les obres
La direcció executiva de les obres correspon al Contractista, que haurà de disposar de
l'equip adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes i dels
treballs necessaris per a
realitzar-les, així com de les conseqüències imputables a la seva execució. En particular
es tindrà especial cura i precaució quan concorrin condicions climatològiques adverses, ja
que els danys derivats d’aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec.
En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense
que es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes.
En cas de gelada el Contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar
perjudicades pels efectes de la mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin
ser desenvolupats en condicions normals de qualitat (formigonat, moviment de terres,
etc.). Les parts malmeses de les obres s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec.
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El Contractista ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les
característiques particulars d'aquestes obres i dels materials que es troben al llarg de la
traça, pot tenir conseqüències molt negatives en el ritme d'execució. Per tant des del
primer dia, s’hauran d’extremar les precaucions per a garantir el compliment dels terminis
fixats i s'haurà de disposar del mitjans i personal necessaris per a fer front a aquestes
circumstàncies adverses.
Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’abassegar-se en
parcel·les fora de les obres, i de forma que permetin el seu fàcil reconeixement i
amidament. L’Administració no es compromet a facilitar les parcel·les que puguin ésser
necessàries.
Les ocupacions temporals previstes per aquest tipus d’obres són especialment sensibles
a la quantitat i la qualitat dels danys produïts, així com al temps que durin. Es
responsabilitat del Contractista minimitzar-les en tots aquests aspectes amb una correcta
execució dels treballs.
• 1.4.15. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés
de vehicles al tall de treball des de la xarxa viària, així com la incorporació de vehicles a la
mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i
poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.
• 1.4.16. Seguretat i higiene a les obres
El Contractista haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en
matèria de seguretat i higiene al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que
siguin aplicables en aquestes matèries.
D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), el
Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i higiene" en el qual desenvolupi i
adapti "L'estudi de seguretat i higiene" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques,
de mitjans i mètodes en què executi els treballs. Aquest Pla, previ coneixement del
Director d’Obra i aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al Vigilant de seguretat i
al Comitè de Seguretat i Higiene (o als representants dels treballadors).
Es obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim
paràgraf) i 8è d'aquest Decret.
El Contractista restarà obligat a complir tot allò especificat pel Director d’Obra pel que fa
referència a la seguretat i higiene en el treball, sense que comporti cap increment
econòmic envers al pla de seguretat i higiene presentat i aprovat.
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L’augment de l’import dels treballs corresponents a les obres objecte d’aquest Plec no
comportarà un augment de l’import del pla de seguretat i higiene.
El Contractista disposarà, al seu càrrec, les instal·lacions sanitàries prescrites per la
legislació vigent.
Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat i nombre.
El Contractista de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant diürna
com nocturna, d'acord amb les reglamentacions vigents i les instruccions del Director de
l'Obra.
Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec al Contractista.
El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d'incendis. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs
innecessaris i serà responsable de la propagació dels mateixos, encara que fossin
necessaris per a l'execució de les obres, i dels danys i perjudicis que es puguin produir.
• 1.4.17. Afeccions al medi ambient
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè
les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar
les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües
superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera
que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació
dels mateixos; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la
pol·lució fònica.
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats
i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les
ordres del Director d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades,
permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització.
• 1.4.18. Execució de les obres no especificades en aquest Plec
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no
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figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat
per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director
d’Obra, dins les regles de la bona pràctica per a obres similars.
• 1.4.19. Informació a preparar pel Contractista
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió al Director d’Obra
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin
encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació
vindrà fixada pel Director d’Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà pres abans de l'inici de
les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar
ocultes.
Això darrer estarà, a més a més, degudament comprovat i conformat pel Director d’Obra
prèviament a la seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” o
“Estudi de dimensions i característiques de l’obra executada”, a redactar pel Director
d’Obra, amb la col·laboració del Contractista.
L’Administració no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades, sigui a càrrec del
Contractista.
• 1.4.20. Normes per a la recepció de les obres
Una vegada acabades les obres, es sotmetran a les proves d’estanqueïtat, pressió,
resistència i funcionament, d'acord amb les especificacions i normes vigents. Totes
aquestes proves aniran a càrrec del Contractista.
Una vegada acabada la prova general, es procedirà a la posada en marxa d’instal·lacions
sense interrupcions durant dos mesos, a partir dels quals es procedirà a la recepció
provisional de les obres.
La recepció de les obres es durà a terme d'acord amb el que es disposa en el contracte
entre L’Administració i el Contractista.
Després del període de proves i a partir de la data de la posterior recepció provisional, es
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comptabilitzarà el termini de garantia, fixat inicialment en dos (2) anys, a la fi del qual es
procedirà a la recepció definitiva.

1.5. Responsabilitats especials del contractista
• 1.5.1. Obligacions socials
L’Administració podrà exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els quals
s'indiqui que la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a Assegurances
Socials, Accidents, Règim Fiscal, etc.
La inexistència d'aquests comprovants podrà donar lloc a la proposta de rescissió amb
pèrdua de fiança.
• 1.5.2. Permisos i Llicències
L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències
precises per a l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc.
pertinents.
• 1.5.3. Indemnitzacions
Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a tercers,
per interrupció de serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de
rases o reposició de marges, habilitació o arranjament de camins, tallers, dipòsits de
maquinària i materials, accidents en abocadors, i totes les operacions que requereixin
l'execució de les obres, tant si es deriven d'una actuació normal com si existeix culpabilitat
o negligència per part de l'Adjudicatari. Queden naturalment exclosos, els supòsits en què
aquestes indemnitzacions quedin expressament assumides per l’Administració al present
projecte.
L'Adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de la carretera i en particular les
senyalitzacions verticals, danyades o suprimides durant l'execució de les obres, essent a
càrrec del Contractista l'abonament d’aquests treballs.
Es tindrà en compte que l'execució de les obres permeti en tot moment, el manteniment
del trànsit, així com dels serveis de pas pels camins existents, no essent motiu
d'abonament les possibles obres que siguin necessàries executar per a complir l'esmentat
requeriment.
En aquest mateix sentit aniran a càrrec del Contractista les despeses originades per la
reposició de paviments, arranjament de camins, etc., que han estat deteriorats com a
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conseqüència del trànsit originat per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària
existent (carreteres, camins, etc.) al seu primitiu estat.
Aniran a càrrec del Contractista els possibles danys que pugui ocasionar un allargament
no justificat i aprovat en el termini d’execució de les obres (per exemple, retard en l’inici de
regs o d’altres similars).
T ambé aniran a càrrec del Contractista les possibles reclamacions que pugui ocasionar
un allargament del termini de les obres pel que fa referència a les ocupacions temporals
d’aquestes. Es evident, i així s’ha de preveure, que la minimització en el temps de les
ocupacions temporals amb l’aplicació d’un estricte control en l’execució de les obres per
part del mateix Contractista, reduirà les molèsties que una obra d’aquest tipus origina. En
cas que aquesta norma de bona pràctica no es compleixi, el Director d’Obra ordenarà
l’execució dels treballs necessàries per la correcció d’aquestes deficiències, essent el cost
derivat d’aquests a càrrec del Contractista.
• 1.5.4. Sancions per incompliment del termini
L’Administració tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions, la quantia de les quals es
fixarà en el seu moment i en els següents casos:

- Defecte de qualitat de l'obra executada.
- Deficiències i/o endarreriments en la informació.
- Incompliments dels terminis parcials.
- Incompliment del termini global.

• 1.5.5. Trobada d'objectes
El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
l'execució de les obres, havent-ho de comunicar immediatament al Director d’Obra i
posar-los sota la seva custòdia.
• 1.5.6. Contaminacions
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de
possibles aqüífers per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que
pugui ésser perjudicial.
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• 1.5.7. Conservació de les obres durant la seva execució
El Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a
ser rebudes provisionalment, essent aquesta conservació al seu càrrec.
1.5.8. Període de garantia
El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la recepció provisional
de les obres.
El Contractista està obligat a la conservació i manteniment de les obres així com a la
reparació urgent de qualsevol avaria, sempre que no es degui a un ús inadequat.
Per aquesta conservació no es preveu abonament independent, sinó que es considera
que les despeses ocasionades per aquestes reparacions, i tot el que d’elles se’n derivi,
quedaran incloses en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra.
Com a termini de garantia es marca el de dos (2) anys, llevat que s'indiqui un altre diferent
al contracte.
Si a l'efectuar el reconeixement final de les obres alguna d’aquestes no és correcta per a
la seva recepció, es concedirà un temps per a corregir els defectes, a càrrec del
Contractista, amb un nou termini de garantia que fixarà el Director d’Obra, allargant-se en
el temps en que roman fora de servei sense que el Contractista tingui dret a cap
indemnització per aquest concepte.
Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no
destructius que l’Administració o el Director d’Obra cregui oportuns, havent d’abonar el
Contractista l’import dels mateixos, així com la resta de despeses que impliquin. Si els
resultats i/o conclusions derivats dels mateixos s’ajusten a allò especificat en aquest Plec,
o en el seu defecte a les normes legals vigents o regles de bona pràctica, l’Administració
podrà abonar aquests imports sempre que estiguin degudament documentats i justificats,
tenint en compte els preus que figuren en els Quadre de Preus.

1.6. Amidament i abonament de les obres
• 1.6.1. Amidament
El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de
Prescripcions Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període
de temps anterior.
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El Contractista o el seu delegat assistiran i confrontaran aquests amidaments.
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar al Director d’Obra
amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les
quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qualsevol discrepància es resoldrà
acceptant el Contractista les decisions de l’Administració sobre el particular.
La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el
present Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin
diverses, la que es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi el
Director d’Obra.
Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el
sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra.
No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que
expressament s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de
transformació es fixarà a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en
obra. No es tindran en compte, a aquests efectes, els factors que apareixen en la
Justificació de Preus o en els amidaments del Projecte.
Els excessos que resultin a l'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra
projectada, no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent inclús el
Director exigir que es corregeixin les obres perquè corresponguin exactament a les
dimensions, pendents, etc. fixades en els plànols.
Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran
abonats si els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat,
segons estableix el Plec de Clàusules Administratives Generals, ni si aquests excessos
estan inclosos en el preu de la unitat corresponent o, finalment, si s’especifica en
l'amidament i abonament de la unitat corresponent, que no seran d'abonament.
Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior,
seran abonats al Contractista als preus unitaris que figuren al quadre de preus.
Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si els
amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte, els
amidaments que s’abonaran seran els reals corresponents a l'obra executada, sempre
que es tracti d’una obra defectuosa.
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• 1.6.2. Preu unitari
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar
modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, a
causa d’errades o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm.
2.
Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la
Memòria s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i
mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, quantitat, preu i tipus de
materials bàsics, procedència o distància del transport, número i tipus d'operacions
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de
diversos components o diversos preus auxiliars, etc.)., aquests extrems no podran
esgrimir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari.

• 1.6.3. Abonament
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1
contractual, augmentant-se posteriorment el sis (6) per cent en concepte de Benefici
Industrial i el tretze (13) per cent en concepte de Despeses Generals, i al resultat d’aquest
l'I.V.A. vigent.
Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les condicions
que s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, transport,
manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució,
així com totes aquelles que es requereixin perquè l'obra realitzada sigui acceptada per
l’Administració.
• 1.6.4. Partides alçades
Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o
Pressupostos Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament al Contractista, un cop
executats els treballs a què corresponen.
Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de Clàusules
Administratives Generals per la contractació d'obres de l'Estat.
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• 1.6.5. Abonament a compte d’instal·lacions, equips i materials aplegats
Per l'abonament a compte d’instal·lacions, equips i aplegaments, s'estarà d'acord amb
l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals i en el Reglament General de
Contractació de l'Estat.
• 1.6.6. Relacions valorades i certificacions
S'estarà d'acord a l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals, així com
en el reglament General de Contractació de l'Estat i a l'establert a les clàusules particulars
del contracte.
Les obres executades s'abonaran al Contractista mitjançant certificacions mensuals o
periòdiques, que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el
període al que fa referència cada certificació.
Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense
que això impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades.
• 1.6.7. Adquisició de materials
L’Administració es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements
que per la seva naturalesa no siguin d'ús normal en les obres, o no estiguin subjectes a
les normals condicions dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb
aquest article, contractar separadament, el subministrament i col·locació de tots o part
dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació.
Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per la instal·lació i
realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora.
• 1.6.8. Obres que no són d'abonament
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del
Director d’Obra i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per
conveniència.
• 1.6.9. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista

- Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament
el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora.

- Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra,
excepte l'I.V.A., en cas d’ésser procedent.
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- Les despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, projecte
constructiu, reconeixements i assaigs de control de materials, control d'execució,
proves, recepció i liquidació de l'obra.

- Despeses corresponents a permisos o llicències propis del Contractista i necessaris per
a l'execució de les obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis
afectats.

- Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de camins d’accés
als talls.

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, així com les
corresponents als arranjaments d’aquests.

- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, així com
les corresponents als arranjaments d’aquests.

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials, així
com les corresponents als arranjaments d’aquests.

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal· lacions per al subministrament
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l'obra, així com drets, taxes o
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses d’instal·lació, construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions
auxiliars, instal·lacions, plantes, maquinària i eines.

- Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i brossa,
evacuació de restes, neteja i arranjament general de les zones afectades per les obres i
zones limítrofs, que comprenen les zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i
abocaments, després de l'acabament de l'obra.

- Despeses de protecció dels abassegaments de materials i de la pròpia obra contra tota
mena de deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a
l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

- Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint els
terrenys afectats al seu primitiu estat.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, en
excessos, no necessàries.
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- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i
altres mesures necessàries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les
zones de tercers, així com en les zones d'inici i final de l'obra, la guarda de l'obra i la
vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit.

- La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el termini de
garantia.

- Els danys a tercers ocasionats per la forma en què s’ha executat l'obra, amb les
excepcions que marca la llei.
Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius i necessaris per a complir el programa de
treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les esmentades mesures es produeixi
a petició de l’Administració i sigui motivada per retards no imputables al Contractista.
Totes les despeses generals i d'empresa del Contractista estaran incloses en el
percentatge citat en la clàusula 105.3. El benefici del Contractista també estarà totalment
inclòs en el percentatge citat en la clàusula 105.3.
Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es
detalli a les clàusules particulars del contracte, tenint en compte que aquest s’haurà
d’adaptar, corregir o ampliar segons les especificacions de l’Administració i/o el Director
d’Obra.

L’autor del projecte

Joan Muñoz i Liesa
Enginyer Tècnic en Obres Públiques
Barcelona, 15 de Juny de 2013
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