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1. ASPECTES GENERALS
1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS
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•

El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per LA PROPIETAT.

•

Les modificacions d'obra establertes per LA PROPIETAT.

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d’Obra:

1.1.1. OBJECTE

•

Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista.

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de l'obra; en segon lloc, establir les condicions que ha d'acomplir 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.

•

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 per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat,
seguretat i qualitat previstes al Projecte.

1.1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

•

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del projecte “Projecte executiu DE
REFORMA DEL CARRER SOLDEVILA de la Pobla de Claramunt ”.

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

•

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

1.1.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES

•

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest
Plec, el que estableix 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 amb la seva definició o amb 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 necessàries o convenients.

•

Informar 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 i certificacions 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
de l'acompliment dels Programes, posant-se 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 d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la seva recepció per LA PROPIETAT.

•

Recopilació dels plànols redactats pel contractista i documents definitoris de les obres tal com s'ha
executat, per a lliurar a LA PROPIETAT un cop acabats els treballs.

1.1.3.1. General
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les
Disposicions i els seus annexes relacionats en el corresponent annex a la memòria, sempre que no modifiquin
ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Les obres es troben descrites en els documents del present projecte.

1.3. 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 LA PROPIETAT, estarà a càrrec d'una Direcció d’Obra encapçalada
per un tècnic titulat competent. LA PROPIETAT participarà en la Direcció d’Obra en la mida que ho cregui
convenient.
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d’Obra gaudirà de
les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a
terme el Contractista.
Seran base per al treball de la Direcció d’Obra:
•

Els plànols del projecte.

•

El Plec de Condicions Tècniques.

•

Els quadres de preus.

•

El preu i termini d'execució contractats.
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El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò
que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció 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, la Direcció 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,
normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin
prèviament conformades per LA PROPIETAT.
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades
per a tractar amb la Direcció 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 decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d’Obra estigui encarregada a
persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat
o objeccions.
La Direcció d’Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu parer, no s'executin
d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres.

1.4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
1.4.1. REPLANTEIGS. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 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
correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas 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.
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1.4.2. 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 la Direcció 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 hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció
d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció
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.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció 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 al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra
projectada, a la Direcció d’Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà
a LA PROPIETAT 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 a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual precisa rebre la contestació 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.

1.4.3. PROGRAMES DE TREBALLS
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert.
Aquest programa de treball serà aprovat per LA PROPIETAT al temps i en raó del Contracte. L'estructura del
programa s'ajustarà a les indicacions de LA PROPIETAT.
El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball.

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.

b) 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
l'acompliment del programa.

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

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

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista
informarà a la Direcció d’Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció 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.

d) 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 de les dates en que es trobi a l'obra.

La Direcció d’Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats.
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e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres,
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges.
f)

Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per
a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost
d'obra que cada mes es farà concret, 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.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards
en la realització dels treballs, LA PROPIETAT ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà 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 la
Direcció d’Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les
normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra.

1.4.4. CONTROL DE QUALITAT
La Direcció d’Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en
qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les
despeses de l'assistència no seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials
o mètodes de treball utilitzats, la Direcció 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 separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de LA PROPIETAT, com a incorregibles en
que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el
Contractista, amb una penalització econòmica.

•
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La Direcció 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, està obligat a donar
quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i
personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d’Obra sense dret a cap
indemnització per al Contractista.
El cost del control de qualitat es considera inclòs en les partides definides en l’estat d’amidaments i pressupost
del projecte.

1.4.5. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El Contractista és 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 de la Direcció 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 per la Direcció 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'aquella 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 per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa
autorització de la Direcció d’Obra.

1.4.6. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’Obra informes sobre els
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades
i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la
Direcció d’Obra.

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, LA PROPIETAT podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte
del Contractista.

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la
forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 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, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra prèviament a la seva ocultació.
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar pel
Contractista amb la supervisió de la Direcció d’Obra.
LA PROPIETAT 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 que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver
estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista.

1.4.7. MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles i veïns al
tall de treball per accés als domicilis particulars. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els
organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.
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El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador
pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

1.4.11. EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o
en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.

1.4.12. BALISAMENT
Durant la construcció, les obres hauran de balisar-se de forma reglamentària tant per mar com per terra i
d’acord amb les instruccions de la Direcció d’Obra.

1.4.8. SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

El Contractista haurà de presentar un projecte de balisament provisional de les obres que, una cop aprovat per
la Direcció d’Obra, serà tramitat a l’Autoritat Competent per a la seva aprovació.

És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos
laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

El Contractista instal·larà els equips d’il·luminació del tipus i de la intensitat que la Direcció d’Obra li ordeni, i
els mantindrà en perfecte estat durant l’execució dels treballs. Aquesta il·luminació ha de permetre la correcta
vigilància de l’obra durant el desenvolupament de l’execució nocturna.

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut"
en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques,
de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.

Tant la instal·lació com el manteniment de balisament anirà a càrrec del Contractista durant el termini
d’Execució de les obres i del termini de garantia.

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres.

1.4.9. 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 mode que només
s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; 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 de la Direcció 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
deixen accessos suficients per la seva realització.

1.5. AMIDAMENT I ABONAMENT
1.5.1. AMIDAMENT DE LES OBRES
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, la certificació d’obra feta durant el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'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 a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que
aquesta pugui realitzar les 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 qual correspon al Contractista, aquest haurà d’acceptar les
decisions de l'Administració sobre el particular.

1.5.2. ABONAMENT DE LES OBRES
1.5.2.1. Preus unitaris
Els preus unitaris que apareixen 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.

1.4.10. ABOCADORS
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La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les
unitats d'obra incompletes, no podent-se el Contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre
núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el
Quadre de Preus núm. 2.
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus
i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra,
dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests
extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts
en un document merament informatiu.

DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS

Igualada, febrer de 2022

L’arquitecta

1.5.3. ALTRES DESPESES PER COMPTE 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 de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les d'accés.

•

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

•

Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint
els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

•

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.

•

Les despeses de conservació de desguassos.

•

Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris
per a proporcionar seguretat dins de les obres.

•

Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi.

•

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i
energia elèctrica necessaris per a les obres.

•

Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

•

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

•

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

•

Despeses d'establiment, millora i manteniment dels senyals i proteccions en l’accés i dins l’obra.

•

-Despeses derivades del control de qualitat, sempre i quan l’import del mateix no superi el 1.50% del
Pressupost d’Execució Material de l’Obra. En cas que aquest percentatge es vegi incrementat, la propietat
serà l’encarregada d’abonar la diferència entre aquest increment i el 1.50%.
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