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PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES, FACULTATIVES I LEGALS 

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de 
Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució 
de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 
aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als 
seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, això com 
les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment 
del contracte d'obra. 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA 

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de 
relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o 
contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o 
arrendament d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i 
pressupost). Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres 
s'incorporarà al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les 
seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

1.01.- CAPÍTOL 1: CONDICIONS FACULTATIVES 

Epígraf 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

1.01.1.A.- L’ARQUITECTE DIRECTOR 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques 
reals del sòl. 

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i 
impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la 
solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, 
concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva 
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especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el 
promotor en l'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament 
amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

1.01.1.B.- L’APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a 
l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 
de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la 
normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball 
en la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a la seva 
aplicació. 

d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la 
juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 

e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de 
seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les 
normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 

g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de 
control, això com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries 
per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es 
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a 
l'Arquitecte. 

h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les 
relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de 
l'obra. 

i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

1.01.1.C.- EL CONSTRUCTOR 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció redactant els plans d'obra que calguin 
i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de 
l'obra. 

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de 
l'estudi corresponent i disposar en tot cas, l'execució de les mesures 
preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observància de la 
normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de 
replanteig de l'obra. 
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d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar 
les intervencions dels subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements 
constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i 
rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb 
les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les 
anotacions que s'hi practiquin. 

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els 
materials necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

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

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers 
durant l'obra. 

Epígraf 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 

1.01.2.A.- VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

1.01.2.B.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

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

1.01.2.C.- OFICINA A L’OBRA 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o 
taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. En l'esmentada oficina 
hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, 
redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Higiene. 

- El Llibre d'Incidències. 

- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- La documentació de les assegurances esmentades en l'Article 5 j). 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, 
convenientment condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la 
jornada. 
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1.01.2.D.- REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada 
com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació 
plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions 
que es refereixen a la Contracta. Les seves funcions seran les del Constructor segons 
s'especifica a l'article 5. Quan la importància de les obres ho requereixi i així es 
consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. El Plec 
de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromesa. L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de 
qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà 
l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins 
que sigui esmenada la deficiència. 

1.01.2.E.- PRESÈNCIA DELS CONSTRUCTOR EN L’OBRA 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, 
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la 
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i 
liquidacions. 

1.01.2.F.- TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la 
bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament 
determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i 
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. En cas de defecte 
d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del 
pressupost en més d'un 10 per 100. 

1.01.2.G.- INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS 
DEL PROJECTE 

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents 
es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els 
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu 
de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic com de l'Arquitecte. Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de 
la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament 
del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que 
calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

1.01.2.H.- RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
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Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o 
instruccions donades per la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a 
través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions 
d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 

1.01.2.I.- RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER 
L’ARQUITECTE 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la 
propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es 
cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa 
dels treballs. 

1.01.2.J.- FALTES DEL PERSONAL 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, 
manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels 
treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres 
contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de 
Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 

Epígraf 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

1.01.3.A.- CAMINS I ACCESSOS 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu 
tancament o cledat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació 
o millora. 

1.01.3.B.- REPLANTEIG 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i 
assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors 
replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i 
inclosos en la seva oferta. El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

1.01.3.C.- COMENÇAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de 
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Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels 
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar 
compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels 
treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

1.01.3.D.- ORDRE DELS TREBALLS 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la 
Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció 
Facultativa estimi convenient variar. 

1.01.3.E.- FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista 
General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs 
que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això 
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes 
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En 
cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

1.01.3.F.- AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar 
el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions 
fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. El Constructor 
està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de 
les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol 
obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
s'estipuli. 

1.01.3.G.- PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, 
aquest no pugés començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible 
acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per 
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el 
Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els 
terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa 
sol·licita. 

1.01.3.H.- RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis 
d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués 
proporcionat. 

1.01.3.I.- CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 




