
       Consorci d’Aigües de Tarragona xxxxx-Obra    ________________

 

 

 

PLEC GENERAL de CLÀUSULES
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES 

per a la CONTRACTACIÓ D’OBRES del 
CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA 

(CAT) 

PGCEA-Obra 

 

Constantí,  maig - 2008



       Consorci d’Aigües de Tarragona xxxxx-Obra    ________________

 

PGCEA-Obra  -  Contractació d’Obres 1 
 

ÍNDEX 

 

CCAAPPÍÍTTOOLL  II    --    DDIISSPPOOSSIICCIIOONNSS  GGEENNEERRAALLSS  44 

1.1. DEFINICIONS .......................................................................................................................... 4 
1.2. CAT ........................................................................................................................................... 4 
1.3. CONTRACTISTA ....................................................................................................................... 4 
1.4. PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS ............................. 4 
1.5. DIRECTOR DE LES OBRES ...................................................................................................... 4 
1.6. DELEGAT DEL CONTRACTISTA ............................................................................................... 5 
1.7. ÀMBIT D’APLICACIÓ D’AQUEST PLEC ................................................................................... 5 
1.8. OBJECTE .................................................................................................................................. 5 
1.9. REGIM JURÍDIC ...................................................................................................................... 5 
1.10. DIES ......................................................................................................................................... 5 
1.11. MESOS I ANYS......................................................................................................................... 5 

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIII    --    DDRREETTSS  II  OOBBLLIIGGAACCIIOONNSS  GGEENNEERRAALLSS  66 

2.1. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE ........................................................................................ 6 
2.2. PREU, RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA ....................................................................... 6 
2.3. GARANTIES ............................................................................................................................. 7 
2.4. RISCS, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR ...................................................... 8 
2.5. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ .................................................................. 8 
2.6. OBLIGACIONS FISCALS, SOCIALS I LABORALS .................................................................... 9 
2.7. PROPIETAT INDUSTRIAL I COMERCIAL ............................................................................. 10 
2.8. PUBLICITAT .......................................................................................................................... 10 
2.9. OBJECTES TROBATS EN LES OBRES .................................................................................... 10 
2.10. LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES I AUTORITZACIONS ...................................................... 11 
2.11. SERVITUD I SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES .............................................................. 11 
2.12. ASSEGURANCES .................................................................................................................... 11 

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIIIII    --    OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  OOBBRREESS  1144 

3.1. RESIDÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ AMB L’OBRA ........................................... 14 
3.2. OFICINA D’OBRES DEL CONTRACTISTA .............................................................................. 14 
3.3. LLIBRE D’ORDRES ................................................................................................................ 14 
3.4. OBLIGACIÓ DEL CONTRACTISTA DE FACILITAR INFORMACIÓ ........................................ 15 
3.5. PERSONAL FACULTATIU D’OBRA PER PART DEL CONTRACTISTA .................................... 15 
3.6. RECLUTAMENT DE PERSONAL ............................................................................................. 15 
3.7. POLICIA DE LES OBRES ........................................................................................................ 16 

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIVV    --    EEXXEECCUUCCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  OOBBRREESS  1177 

4.1. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES OBRES ........................................................................... 17 
4.2. INSPECCIÓ DE LES OBRES ................................................................................................... 17 
4.3. CONSERVACIÓ DE LES OBRES ............................................................................................. 17 
4.4. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES ........................................................................................... 17 
4.5. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES ............................................... 17 
4.6. INICI DE LES OBRES ............................................................................................................ 18 
4.7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES ................................................................................. 18 
4.8. PROGRAMA DE TREBALL ...................................................................................................... 19 



       Consorci d’Aigües de Tarragona xxxxx-Obra    ________________

 

PGCEA-Obra  -  Contractació d’Obres 2 
 

4.9. QUALITAT I RITME DELS TREBALLS .................................................................................... 20 
4.10. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES ................................................................................... 21 
4.11. OBRES  I INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PROVISIONALS ................................................ 22 
4.12. APORTACIÓ D’EQUIP I MAQUINÀRIA ................................................................................. 22 
4.13. ASSAIGS, ANÀLISIS I PROVES DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA .................................. 22 
4.14. PROCEDÈNCIA DE MATERIALS NATURALS ......................................................................... 23 
4.15. RECEPCIÓ I RECUSACIÓ DE MATERIALS, EQUIPS I INSTAL·LACIONS ............................ 23 
4.16. RETIRADA DE MATERIALS NO EMPRATS EN L’OBRA ......................................................... 23 
4.17. OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES ........................................................................ 24 
4.18. TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ ......................................................................................... 24 

CCAAPPÍÍTTOOLL  VV    --    AAMMIIDDAAMMEENNTTSS,,  VVAALLOORRAACCIIÓÓ  II  AABBOONNAAMMEENNTT  DDEE  LLEESS  OOBBRREESS  2255 

5.1. AMIDAMENTS ........................................................................................................................ 25 
5.2. RELACIONS VALORADES ...................................................................................................... 25 
5.3. CERTIFICACIONS .................................................................................................................. 26 
5.4. ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS .............................................................................. 26 
5.5. MILLORS PROPOSTES PEL CONTRACTISTA ........................................................................ 27 
5.6. REVISIÓ DE PREUS ............................................................................................................... 27 
5.7. PARTIDES ALÇADES ............................................................................................................. 28 

CCAAPPÍÍTTOOLL  VVII    --    MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEELL  CCOONNTTRRAACCTTEE  II  SSUUSSPPEENNSSIIÓÓ  DDEE  LLEESS  OOBBRREESS  2299 

SECCIÓ 1A  -  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE .................................................................................... 29 
6.1.1. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ........................................................................................... 29 
6.1.2. MODIFICACIONS QUE NO IMPLIQUEN L’EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA NO 

PREVISTES EN EL CONTRACTE ............................................................................................. 29 
6.1.3. MODIFICACIONS QUE IMPLIQUEN L’EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA NO PREVISTES 

EN EL CONTRACTE ................................................................................................................. 29 
6.1.4. MODIFICACIONS NO AUTORITZADES ................................................................................. 30 

SECCIÓ 2A  -  SUSPENSIÓ DE LES OBRES .............................................................................................. 30 
6.2.1. SUSPENSIÓ DE LES OBRES ................................................................................................... 30 
6.2.2. CAUSES DE SUSPENSIÓ DE LES OBRES ............................................................................... 30 
6.2.3. ACTES DE SUSPENSIÓ. EFECTES .......................................................................................... 31 

CCAAPPÍÍTTOOLL  VVIIII    --    EEXXTTIINNCCIIÓÓ  DDEELL  CCOONNTTRRAACCTTEE  3333 

SECCIÓ 1A  -  CONCEPTE .................................................................................................................... 33 
7.1.1. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. CONCEPTE .............................................................................. 33 

SECCIÓ 2A  -  RESOLUCIÓ ................................................................................................................... 33 
7.2.1. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ........................................................................... 33 
7.2.2. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ............................................ 33 
7.2.3. DESESTIMENT DEL CONTRACTISTA ..................................................................................... 34 
7.2.4. DESESTIMENT DEL CAT ......................................................................................................... 34 
7.2.5. MUTU ACORD DE LES PARTS ................................................................................................ 34 
7.2.6. MORT DEL CONTRACTISTA. INCAPACITAT LEGAL .............................................................. 34 
7.2.7. EXTINCIÓ DE LA PERSONALITAT JURÍDICA DE LA SOCIETAT CONTRACTISTA ............... 35 
7.2.8. DECLARACIÓ DE FALLIDA O DE SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS DEL CONTRACTISTA ......... 35 
7.2.9. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE EN EL SUPÒSIT D’AGRUPACIÓ TEMPORAL D’EMPRESES .. 35 
7.2.10. TERMINIS PER RETIRAR INSTAL·LACIONS, MAQUINÀRIA I EQUIPS ............................... 35 
7.2.11. RECEPCIONS DE LES OBRES EN ELS CASOS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ................. 36 
7.2.12. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PER INCOMPLIMENT DE LES SEVES 

OBLIGACIONS CONTRACTUALS ........................................................................................... 36 



       Consorci d’Aigües de Tarragona xxxxx-Obra    ________________

 

PGCEA-Obra  -  Contractació d’Obres 3 
 

SECCIÓ 3A  -  CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE ....................................................................................... 37 
7.3.1. CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE ............................................................................................... 37 
7.3.2. AVÍS D’ACABAMENT DE L’OBRA ........................................................................................... 37 
7.3.3. RECEPCIÓ DE L’OBRA ............................................................................................................ 37 
7.3.4. CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA ................................. 38 
7.3.5. AMIDAMENT GENERAL I VALORACIÓ FINAL DE LES OBRES .............................................. 39 
7.3.6. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. PROJECTE DE LIQUIDACIÓ .................................................. 39 
7.3.7. DEVOLUCIÓ DE GARANTIES ................................................................................................. 40 

 



       Consorci d’Aigües de Tarragona xxxxx-Obra    ________________

 

PGCEA-Obra  -  Contractació d’Obres 4 
 

Capítol I  -  DISPOSICIONS GENERALS 

 
1.1. DEFINICIONS 

Els contractes regulats per aquest Plec General s’interpretaran segons el sentit propi dels seus 
termes, en relació al context i atenent a l’esperit i la finalitat.  

 
 
1.2. CAT 

És la denominació abreviada del “Consorci Concessionari d’Aigües per als Ajuntaments i 
Indústries de Tarragona”, amb CIF núm. P4300002E, constituït per temps indefinit mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, D. Antonio Roldán Rodríguez, el dia 2 d’abril de 
1985, i que té per objecte el desenvolupament de l’activitat encaminada a proveir els 
Ajuntaments i Indústries de Tarragona de l’aigua procedent de la concessió a què es refereix 
l’Art. 2.1. de la Llei 18/1981, d’1 de juliol, sobre actuacions en matèria d’aigües a Tarragona. 
 
El CAT és la persona jurídica que encarrega l’execució de les obres. 

 
 
1.3. CONTRACTISTA 

És la persona física o jurídica a la qual el CAT encarrega l’execució de les obres i la resta de 
prestacions establertes al contracte. 

 
 
1.4. PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

És el document contractual on es determina l’objecte i la resta d’elements essencials del 
contracte, les condicions complementàries del present Plec General i les seves modificacions.  
 
D’ara endavant, es designarà com a PCEAP el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives 
Particulars. 

 
 
1.5. DIRECTOR DE LES OBRES 

Serà la persona que el CAT designarà amb aquest càrrec com el seu representant, per actuar 
amb les facultats i en la forma que el contracte determini.  
 
D’ara endavant, es denominarà Director al Director d’Obres. 

 
 
1.5.1. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

En compliment del Reial Decret 162/97, de 21 d’octubre, i per a les obres a les quals es 
refereix l’esmentat Decret, el CAT nomenarà un coordinador de Seguretat i Salut en el Treball, 
integrat en la Direcció Facultativa de les obres i que complirà las funcions especificades. D’ara 
endavant, es denominarà Coordinador de Seguretat.  
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1.6. DELEGAT DEL CONTRACTISTA 

Serà la persona designada expressament pel contractista i acceptada pel CAT, amb facultats 
suficients per ostentar la representació del contractista quan sigui necessària la seva actuació o 
presència, en ordre a l’execució i la bona marxa de les obres i la resta d’actuacions a realitzar 
d’acord amb el contracte. Haurà de romandre a les obres i ostentar la capacitat i titulació tècnica 
suficient, per tal de dirigir i organitzar l’execució de les mateixes. 
 
D’ara endavant, es denominarà Delegat el Delegat del Contractista. 

 
 
1.7. ÀMBIT D’APLICACIÓ D’AQUEST PLEC 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a tots els contractes d’obres que subscrigui el 
CAT i per als quals així es determini al Plec Particular o al document de formalització del 
contracte.  

 
 
1.8. OBJECTE 

Pel present Plec s’estableixen les condicions per les quals, amb caràcter de normativa general, es 
regiran, en tot allò que no es trobi en contradicció amb allò que reguli el document de 
formalització del contracte i Plec Particular, els contractes d’obres per als quals el CAT determini 
la seva aplicació.  

 
 
1.9. REGIM JURÍDIC 

El regim jurídic dels contractes per als quals aquest Plec és d’aplicació és l’establert per la Llei 
48/98, de 30 de desembre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, 
l’energia, els transports i les telecomunicacions, per la que s’incorporen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives 93/38/CEE i 92/13/CEE, i supletòriament s’aplicarà la legislació de 
contractes administratius i mercantils que li siguin d’aplicació.  
 
A efectes judicials, el CAT i el contractista, amb renúncia als seu propi fur i domicili, si fos un 
altre, es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals civils de la 
ciutat de Tarragona. 

 
 
1.10. DIES 

Els terminis assenyalats per dies s’entendran sempre naturals, sense que per al seu còmput 
puguin excloure’s els inhàbils per cap concepte. Si l’últim dia del termini fos festiu, s’entendrà 
que el termini conclou el primer dia hàbil següent. 
 
En el còmput dels dies a comptar d’un determinat, quedarà aquest exclòs del còmput, que 
començarà a comptar-se des del dia immediat següent.  

 
 
1.11. MESOS I ANYS 

Els terminis assenyalats per mesos o anys es computaran sempre de data a data.  
 
Quan al mes o l’any de venciment no hagués dia equivalent a l’inicial del còmput, s’entendrà com 
a equivalent l’últim dia del més o any de venciment, respectivament. 
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Capítol II  -  DRETS I OBLIGACIONS GENERALS 

 
2.1. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

En la data assenyalada pel CAT es procedirà a la formalització del contracte, mitjançant 
l’atorgament entre el CAT i el contractista del corresponent document que així ho estableixi, on 
es concentraran, en cas d’existir mutu acord, aquelles condicions de l’oferta que millorin les ja 
establertes al present Plec o al Particular. 
 
El contracte es formalitzarà mitjançant document privat, essent totes les despeses que 
s’ocasionen a càrrec del contractista.  
 
També podrà, en qualsevol moment, formalitzar-se el contracte en document públic, essent totes 
les despeses que esdevinguin d’exclusiu compte i càrrec de la part que hagués sol·licitat aquesta 
forma d’atorgament, amb completa indemnitat per a l’altra.  
 
En qualsevol cas, la formalització del contracte es realitzarà a les oficines del CAT. 

 
 
2.2. PREU, RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA 

A canvi dels preus unitaris determinats en el contracte, el contractista haurà de complir totes les 
seves obligacions contractuals, al seu risc i ventura, i d’acord amb les prescripcions del mateix. 
 
El contractista haurà de presentar la justificació dels preus presentats en oferta, desglossats en 
els conceptes de mà d’obra, materials i maquinària, amb indicació dels rendiments mitjans 
estimats per a l’execució de cada unitat d’obra. Sobre aquest cost directe d’execució podrà 
incrementar fins a un 6% en concepte d’instal·lacions, mitjans auxiliars i resta de costos 
indirectes d’obra.  
 
Els preus fixats al quadre de preus convinguts s’entendran que cobreixen adequadament totes 
les despeses necessàries per a la correcta execució, acabament i conservació de les obres, així 
com qualsevol altra obligació del contractista, d’acord amb el contracte.  
 
De l’aplicació dels preus del quadre de preus als amidaments del projecte, s’obtenen el 
pressupost d’execució material de les obres, el qual, incrementat en un 19% en concepte de 
despeses generals i benefici industrial i un 16% d’impost sobre el valor afegit (IVA), determina el 
pressupost total de les obres. 
 
Per consegüent, en qualsevol cas s’entendran inclosos en el preu del contracte, amb caràcter 
merament enumeratiu i orientatiu, però en cap cas limitatiu, els conceptes següents:  
 
a) Les despeses directes i indirectes derivades de l’execució de les obres, així com les generals 

del contractista. 

b) El benefici industrial del contractista. 

c) Les despeses, els honoraris i els tributs que s’esdevinguin com a conseqüència de la 
formalització del contracte. 

d) Les despeses, els tributs i els arbitris que es derivin de la sol·licitud i de l’obtenció de  
llicències, permisos i autoritzacions de qualssevol persones, organismes i entitats, tant 
públiques com privades, que siguin necessàries per a l’execució de les obres i la seva 
conservació durant el període de garantia fins a la seva recepció definitiva, així com la 
constitució de dipòsits i garanties de qualsevol classe que fossin necessàries per a tot això. 
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Queda exclòs d’aquest punt la sol·licitud de la llicència municipal d’obres, sent el CAT 
l’encarregat de la seva gestió i fent-se càrrec de les despeses que se’n derivin. 

e) Les despeses necessàries de materials i personal per a l’adequada senyalització de les obres 
i els replanteigs de les mateixes que siguin necessaris.  

f) Les despeses que s’ocasionin, així com la constitució de dipòsits i garanties de qualsevol 
classe que s’exigeixin per al manteniment, la constitució, la modificació provisional o 
definitiva, la reparació y la reposició de servituds i serveis afectats per les obres durant el 
termini d’execució de les mateixes i el de la seva conservació fins a la recepció definitiva. 

g) Les despeses derivades de l’execució d’obres provisionals, la seva reposició a l’estat original 
o al que assenyali el Director, així com els d’instal·lacions auxiliars i l’aportació i augment 
d’equips i maquinària i els accessos a les obres diferents dels previstos en el projecte. 

h) Les despeses de neteja i adob de la zona afectada per les obres. 

i) Les despeses i els honoraris que es deriven de l’elaboració del programa de treball, de la 
recepció de les obres i dels controls de qualitat, assaigs i anàlisis al seu càrrec. El PCEAP-
Obra del concurs indicarà el percentatge mínim del pressupost de les obres que l’adjudicatari 
haurà de dedicar als assaigs de control de qualitat. 

j) Les despeses i preus esdevinguts per l’arrendament, adquisició o ocupació de béns 
immobles per a instal·lacions i aplecs. 

k) Les despeses de pòlisses i assegurances i les indemnitzacions a tercers per danys en les 
coses o lesions en les persones, per causa de les obres. 

l) Qualssevol altra despesa o tribut que siguin necessaris per a l’execució de les obres, d’acord 
amb allò establert al respecte en aquest Plec. 

 
 
2.3. GARANTIES 

El contractista, per assegurar el compliment de totes les obligacions que assumeixi en virtut del 
contracte, quedarà obligat a acceptar i constituir les garanties següents: 
 
a) Fiança definitiva per la quantitat que es determina al Plec Particular, que haurà de constituir 

en el termini màxim de quinze dies naturals següents a comptar des de la data de la 
signatura del contracte. En el cas que no figuri al Plec Particular, s’entendrà que la fiança 
serà del 4% de l’import de les obres. 

La fiança definitiva es podrà constituir mitjançant aval bancari o de caixa d’estalvis, segons 
model annex al Plec Particular, les signatures dels quals hauran d’estar legitimades per 
Notari, que al mateix document d’aval qualificarà la suficiència de les facultats de la persona 
o persones que el signin. 

També podrà constituir-se mitjançant xec conformat pel Banc lliurat, nominatiu a favor del 
CAT, el qual l’ingressarà en un compte bancari al seu nom.  

 
b) Garantia mitjançant retenció a favor del CAT del cinc per cent (5%) sobre l’import total de 

cada certificació o d’aquell altre major percentatge o quantitat que es fixi al Plec Particular 
de Clàusules o que resulti, si s’escau, d’acord amb els apartats b) i e) de la Clàusula 7.2.12. 
d’aquest Plec. 

La Les esmentades garanties, la fiança definitiva i les retencions, a més de respondre del 
compliment de totes les obligacions que corresponguin al contractista en els casos 
d’abandonament del treball, o de resolució del contracte per causa imputable al mateix, 
quedarà a benefici del CAT, per atendre fins a on assoleixin tots els deutes i les obligacions 
derivades del contracte, de la seva execució, o  eventual resolució, així com per atendre al 
reintegrament de les quantitats que en excés pogués haver abonat el CAT al temps de la 
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liquidació definitiva, i al rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de 
les obligacions del contractista. 

En qualsevol dels supòsits previstos al paràgraf anterior, el CAT podrà procedir contra la 
fiança definitiva i disposar lliurement del seu import sense perjudici de les accions que pugui 
exercitar el contractista, les quals no suspendran, en cap cas, la referida execució o 
realització de garanties per part del CAT, l’única obligació del qual serà la de reintegrar les 
quantitats disposades, si així resultés procedent.  

El contractista haurà de respondre de totes les obligacions econòmiques que resultin del 
contracte, amb independència de la quantia assegurada per les garanties.  

Les garanties constituïdes, de no existir responsabilitats pendents pel contractista, li seran 
retornades pel CAT, en la forma i el termini indicats a la Clàusula 7.3.7. d’aquest Plec, llevat 
d’allò indicat a l’apartat a) de la Clàusula 7.2.12. 

 
 
2.4. RISCS, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR 

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització per 
causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de força major 
legalment declarats i dins dels límits que a continuació s’indiquen:  
 
a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.  

b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins, erupcions 
volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres semblants.  

c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o 
alteracions greus de l’ordre públic. 

 
En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos de 
força major enumerats, quan els danys soferts afectin a mitjans personals o materials, equips, 
instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers.  
 
El contractista, per tenir dret a indemnització, en cas d’estimar l’existència de casos de força 
major, assenyalarà aquest fet, per escrit, al CAT, en el termini màxim de dos dies naturals 
següents de la causa succeïda, i li presentarà una relació valorada dels danys en el termini 
màxim de set dies de la mateixa data.  
 
El Director d’Obra examinarà els danys causats i les valoracions del contractista i emetrà un 
informe al respecte. A la vista d’això, el CAT determinarà si procedeix o no la indemnització i la 
seva quantia.  
 
El contractista té la inexcusable obligació d’adoptar les mesures i precaucions necessàries per a 
la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment li doni el 
Director a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació econòmica.  
 
En el cas d’incomplir el contractista les obligacions a què es refereix el paràgraf anterior, el CAT 
quedarà eximit d’indemnitzar-lo, encara que concorri algun dels casos de força major enumerats. 

 
 
2.5. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 

El contractista no podrà en cap cas cedir a tercers el contracte, ni part dels drets i obligacions 
que derivin del mateix, ni subcontractar cap part de l’obra, sense el previ consentiment escrit  del 
CAT. 
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D’atorgar el CAT el seu consentiment per a la subcontractació, no quedarà el contractista rellevat 
de cap de les responsabilitats i obligacions derivades del contracte, i serà responsable per actes, 
errors o negligències de qualsevol subcontractista, com si es tractés d’actes propis, sense, 
perjudici de la responsabilitat en què a més incorregués el subcontractista, i en tot cas el 
contractista quedarà obligat solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis de divisió, ordre 
i exclusió, respecte de les obligacions que assumeixi el subcontractista amb tercers, quedant el 
CAT sempre al marge de les relacions entre el contractista i el subcontractista. 
 
La subcontractació per part del contractista estarà subjecta a allò disposat en la Llei 32/2006 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. S’haurà de disposa a l’obra del 
“Llibre de Subcontractació”, tal i com s’indica a l’article 8 de l’esmentada llei. 
 
El consentiment atorgat pel CAT al contractista per subcontractar serà revocable en qualsevol 
temps i forma, ja sigui parcial o totalment, sense que tal revocació confereixi cap dret al 
contractista respecte del CAT, continuant el contractista amb les seves obligacions relatives a 
l’execució de les obres subcontractades i havent de respondre aquest del pagament de qualsevol 
preu, despesa o indemnització que reclamés el subcontractista, sense que ni aquest ni aquell 
tinguin per això acció o cap dret davant del CAT. 

 
 
2.6. OBLIGACIONS FISCALS, SOCIALS I LABORALS 

El contractista haurà de complir i estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals, 
laborals i de seguretat i salut en el treball, amb completa indemnitat per al CAT. 
 
El contractista, com a únic responsable de la realització de les obres contractades, es 
compromet, al seu càrrec i risc, al compliment de totes les obligacions que es derivin del seu 
caràcter legal del patró, respecte a les disposicions de tipus laboral vigents o que es puguin 
dictar durant la vigència del contracte.  
 
Per tant, el CAT no respondrà de les obligacions de pagament que per aquest concepte 
corresponguin al contractista.  
 
El CAT podrà exigir del contractista, en tot moment, la justificació que es troba en regla en el 
compliment d’allò que concerneix a l’aplicació de la legislació laboral i de la seguretat social dels 
treballadors en l’execució del contracte.  
 
Igualment, el contractista està obligat a complir quantes disposicions, presents o futures, 
estiguessin vigents en matèria de Seguretat i Salut en el Treball, havent d’adoptar las mesures 
necessàries per assegurar la indemnitat,  integritat i salubritat dels treballadors afectes a les 
obres contractades, així com per prevenir qualsevol tipus d’accident que pogués produir-se amb 
ocasió de l’execució de les obres. El contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries per a 
prevenir i evitar danys en les coses o lesions en les persones, tant de la seva Empresa com de 
tercers. 
 
A tal objecte, el contractista haurà d’elaborar un Pla de Seguretat, basat en l’Estudi de Seguretat 
i Salut del Treball que figuri al Projecte i que desenvolupi allò previst al Reial Decret 1627/1997, 
de 21 d’octubre, en un termini d’un mes a partir de la formalització del contracte i serà aprovat 
pel Coordinador de Seguretat i Salut designat a tal efecte pel CAT. Així mateix, el contractista 
haurà de complimentar el pla ulterior i oportunament, amb totes les modificacions necessàries 
per raó de l’evolució de l’obra, posant immediatament en coneixement del Coordinador qualsevol 
modificació del Pla. 
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Si en una obra treballessin varis subcontractistes aquests hauran d’agrupar-se , per indicació del 
Coordinador de Seguretat, al si d’un Comitè de Seguretat i Salut format per representants de 
totes les Empreses. Aquest Comitè coordinarà totes les mesures de seguretat col·lectiva.  
 
Tant els Plans de Seguretat com l’existència d’aquest Comitè no transfereix al CAT cap 
responsabilitat del contractista en matèria de Seguretat i Salut, responsabilitat que es privativa 
de cada una de les Empreses. 
 
Les obligacions del contractista en matèria laboral, de Seguretat Social i de Seguretat i Salut en 
el Treball, s’entenen referides a tot el personal dependent del contractista, tant si és contractat 
directament com si ho fos per un subcontractista escollit pel contractista, prèvia autorització del 
CAT. 

 
 
2.7. PROPIETAT INDUSTRIAL I COMERCIAL 

El contractista, per utilitzar materials, subministraments, procediments i equips per a l’execució 
de l’obra, haurà d’obtenir les cessions, els permisos i les autoritzacions necessàries dels titulars 
de les patents, els models i les marques de fàbrica corresponents, sent al seu càrrec el pagament 
dels drets i indemnitzacions per aquests conceptes.  
 
El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial 
dels materials, subministraments, procediments i equips utilitzats en les obres, i haurà 
d’indemnitzar el CAT de totes les despeses, danys i perjudicis que per a aquesta pugui derivar-se 
com a conseqüència de l’exercici d’accions relatives a la propietat industrial i comercial. 

 
 
2.8. PUBLICITAT 

El contractista haurà d’instal·lar, al seu càrrec, cartells a l’obra, el nombre, el model, les 
dimensions i les inscripcions del qual seran facilitats pel CAT o, en el seu defecte, pel Director. 
 
El contractista no podrà instal·lar a l’obra ni als terrenys ocupats per a l’execució de les obres cap 
cartell ni cap inscripció que tingui caràcter de publicitat comercial. 
 
Únicament podrà instal·lar cartells propis a efectes exclusivament d’acreditar que les obres són 
executades per ell. El nombre d’aquests cartells, així com el seu model, grandària i inscripció 
hauran de ser prèviament aprovats pel Director. 

 
 
2.9. OBJECTES TROBATS EN LES OBRES 

El CAT es reserva els drets que corresponguin al descobridor sobre objectes d’art, antiguitats, 
monedes i, en general, els objectes de tota classe que es trobin en les excavacions i demolicions 
practicades en els terrenys ocupats per a l’execució de les obres.  
 
El contractista té l’obligació d’avisar al Director de les obres i emprar totes les precaucions que 
per a l’extracció d’aquests objectes li siguin indicats pel Director i el dret a què se li aboni l’excés 
de despeses que aquests treballs ocasionin.  
 
El contractista està també obligat a advertir el seu personal dels drets del CAT sobre aquest 
extrem, sent responsable subsidiari de les subcontractacions o desperfectes que pugui ocasionar 
el personal empleats en l’obra.  
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2.10. LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES I AUTORITZACIONS 

El contractista queda obligat a gestionar, sol·licitar i obtenir al seu càrrec, i amb completa 
indemnitat per al CAT, les Llicències Municipals d’obra dels corresponents Ajuntaments, així com 
tot tipus de llicències, permisos i autoritzacions de qualssevol persones, organismes i entitats, 
tant públiques com privades, que siguin necessaris per a l’inici, execució i acabament de les 
obres.  

 
 
2.11. SERVITUD I SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES 

El contractista està obligat al manteniment, constitució, modificació provisional o definitiva, 
reparació i reposició de servituds i serveis afectats per les obres, durant el termini d’execució de 
les mateixes i el de la seva conservació fins a la recepció definitiva, abonant-li, per tots els 
conceptes anteriors, la Partida Alçada d’abonament íntegre que figuri al Quadre de Preus del 
Projecte. 

 
 
2.12. ASSEGURANCES 

El contractista haurà de subscriure i renovar les assegurances que s'especifiquen en aquest 
apartat. Les assegurances inclouran els límits específics de cobertura ressenyats en la clàusula 
corresponent del Plec de Clàusules Econòmico-Administratives Particulars per a l’Adjudicació 
d’Obres (PCEAP-Obra), que seran subscrits per no menys dels límits de responsabilitat i protecció 
previstos o requerits per les lleis en vigor. Les responsabilitats del contractista, d'acord amb el 
contracte, no s’hauran de considerar limitades de cap manera per la cobertura de les 
assegurances subscrites que es requereixin. 
 
Les assegurances subscrites es mantindran en vigor a tots els efectes fins la data d'acabament 
real dels treballs contractats i durant el temps de garantia. Al mateix temps, en les assegurances 
aquí indicades, s'haurà d'incloure al personal que el CAT designi per a la direcció d’obra com a 
“assegurats addicionals”. 
 
El contractista haurà de subscriure, com a mínim, les assegurances següents: 
 
a) Assegurança de Responsabilitat Civil general 

Aquesta assegurança ha de garantir la responsabilitat del Contractista derivada de danys o 
lesions, materials o personals, així com les seves conseqüències, causats al CAT o a altres 
tercers, encara que aquests tercers hagin dirigit la seva reclamació directament contra el 
CAT. Les cobertures hauran d’incloure però no limitar-se a :  

 Responsabilitat Civil General. 
 Responsabilitat Civil Patronal. 
 Responsabilitat Civil derivada de l’ús de vehicles i maquinària  
 Responsabilitat Civil Post-treballs (mínim 12 mesos). 
 Responsabilitat Civil Creuada. 
 Responsabilitat Civil per danys a propietats i/o instal·lacions preexistents o colindants. 
 Responsabilitat Civil per contaminació accidental. 
 Responsabilitat Civil derivada del transport, la càrrega i descàrrega. 

 
Si entre els treballs que hagi d’efectuar el contractista, ja sigui pels seus propis medis o per 
subcontractació, s’inclou l'excavació mitjançant l'ús d'explosius i treballs subterranis, no 
s'haurà d'excloure de l'assegurança de responsabilitat els danys per explosions, col·lapse 
d'edificis o desperfectes en estructures subterrànies. 
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b) Assegurança de Tot Risc construcció/muntatge 

El contractista principal contractarà una Assegurança de Construcció i Muntatge, per l’import 
de la construcció a realitzar objecte d’aquest Contracte. En aquesta assegurança, serà 
assegurat addicional el CAT. 

És imprescindible que quedi cobert el 100% de l’obra/instal·lació, els béns preexistents en 
cas que existeixin (mínim 300.000,00 € a primer risc o pel valor total) i equips, béns i 
instal·lacions a incorporar pel Consorci d’Aigües de Tarragona directament o indirectament, 
amb un capital mínim de 150.000,00 € a primer risc o pel valor total. A tal efecte el CAT 
podrà comunicar el valor total de la resta de béns a incorporar directament o a través 
d’altres subcontractistes. 

 
c) Assegurança de Responsabilitat Civil Professional pels tècnics legalment habilitats per 

a l’exercici de la seva professió, ja sigui en pòlissa específica o dins la pòlissa de 
responsabilitat civil general enumerada al punt “a”. 

 
d) Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria i Voluntària de circulació per a tots 

els vehicles i maquinària en que es requereixi, conforme les condicions exigides per la 
Legislació en vigor i amb un límit d’indemnització de 50.000.000,00 € per sinistre. 

 
El contractista podrà optar per exigir als subcontractistes les mateixes assegurances i en els 
mateixos supòsits que se li exigeixen a ell, o per assegurar les activitats dels subcontractistes en 
la seva pròpia pòlissa, per les quantitats i riscos de cobertura requerits. 
 
Qualsevol altre assegurança que sigui requerida per les disposicions legals aplicables als treballs i 
serveis realitzats pel Contractista o el seus subcontractistes en relació amb el present contracte. 
 
No obstant l’existència de les assegurances indicades en aquesta Clàusula d’Assegurances, el 
Contractista es responsable d’aquell danys i perjudicis que no estiguessin coberts per les 
esmentades assegurances, bé per la franquícia contractada o amb motiu de no cobertura, o 
d’exclusions de cobertura que fossin d’aplicació. 
 
El contractista proporcionarà al CAT certificacions de les Asseguradores en relació a les pòlisses 
que tingui contractades i/o que contracti específicament, i que afectin a aquest contracte, 
indicant el nom de l’Asseguradora, el número de pòlissa, les cobertures, els límits i franquícies 
contractades, i la data de venciment. 
 
Tant mateix proporcionarà al CAT qualsevol modificació que poguessin patir les Pòlisses 
d’assegurança durant la vigència del contracte. 
 
El CAT es reserva el dret a sol·licitar en qualsevol moment una còpia completa de les Pòlisses 
d’Assegurança contractades, que el contractista haurà de posar a la seva disposició en el termini 
de set (7) dies naturals des de la seva sol·licitud. 
 
Totes les pòlisses d'assegurança que es requereixin, o les còpies certificades que evidenciïn la 
seva validesa, hauran d'incloure una clàusula en la qual consti que els riscos de cobertura no 
podran ser cancel·lats, modificats materialment o negada la seva renovació fins que el CAT hagi 
rebut un avís previ, amb un mínim de 30 dies d'anticipació.  
 
El CAT podrà denegar l’accés del personal del contractista o als seus subcontractistes a les 
instal·lacions del CAT, en tant en quant no s’acrediti convenientment pel contractista de 
l’existència i vigència de les assegurances exigides per la present estipulació, no podent en cap 
cas ser al·legada aquesta situació pel contractista com a causa de retard en la prestació dels 
seus serveis o de major cost dels treballs. 
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Capítol III  -  ORGANITZACIÓ de les OBRES 

 
3.1. RESIDÈNCIA DEL CONTRACTISTA EN RELACIÓ AMB L’OBRA 

El contractista està obligat a comunicar al CAT, en un termini de quinze dies comptats a partir de 
la data de formalització del contracte, la seva residència o la del seu Delegat, a tots els efectes 
derivats de l’execució de les obres.  
 
Aquesta residència estarà situada en les obres o en una localitat pròxima a la seva ubicació. Tant 
per concretar inicialment la seva situació com per a qualsevol altre canvi futur, el contractista 
haurà de comptar amb la prèvia conformitat del CAT. 
 
Des del començament de les obres i fins a la seva recepció, el contractista, o el seu Delegat, 
haurà de residir en el lloc indicat, i només es podrà absentar d’aquest prèvia comunicació al 
Director de la persona idònia, a judici d’aquest, que designi per a substituir-lo. 

 
 
3.2. OFICINA D’OBRES DEL CONTRACTISTA 

El contractista haurà d’instal·lar abans de l’inici de les obres, i mantenir fins a la recepció de les 
mateixes, una oficina d’obra al lloc d’aquelles que consideri més apropiat, prèvia conformitat del 
Director.  
 
En aquesta oficina d’obra s’haurà de reservar i condicionar un espai independent de 15 m² 
aproximadament, o aquell que es fixi al Plec Particular, per a ús exclusiu del CAT. 
 
El contractista haurà de conservar en l’oficina d’obra còpia dels documents contractuals del 
projecte o projectes bases del contracte i el “Llibre d’Ordres”. 
 
El contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina de l’obra sense prèvia autorització 
del Director.  
 
Les despeses d’instal·lació i manteniment de l’Oficina d’Obra seran d’exclusiu compte i càrrec del 
contractista. 

 
 
3.3. LLIBRE D’ORDRES 

El Llibre d’Ordres serà diligenciat prèviament pel Director d’obra del CAT. S’obrirà a la data del 
replanteig i es tancarà a la de recepció. 
 
Durant aquest període, el Llibre d’Ordres estarà a disposició del contractista i del Director, que 
anotaran en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimin oportunes, que hauran de  
quedar signades per ambdues parts. El contractista, o el seu Delegat, no es podrà negar a signar 
les anotacions en concepte d’“Assabentat", si bé podrà formular respecte a les mateixes les 
consideracions que estimi oportunes. Aquesta reclamació s’haurà de fer per escrit, en el termini 
dels cinc dies següents a la data en què hagués signat l’“Assabentat” i serà dirigida 
simultàniament al Director i a la Direcció de Construcció del CAT. 
 
El contractista estarà també obligat a transcriure en aquest llibre totes les ordres o instruccions 
que rebi per escrit del Director i a signar, als efectes procedents, l’oportú acusament de rebuda, 
sense perjudici de la necessitat d’una posterior autorització de totes les inscripcions pel Director, 
amb la seva signatura, al Llibre d’Ordres.  
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Efectuada la recepció, el Llibre d’Ordres passarà a poder del CAT, si bé podrà ser consultat en tot 
moment pel contractista.  

 
 
3.4. OBLIGACIÓ DEL CONTRACTISTA DE FACILITAR INFORMACIÓ 

El contractista està obligat a subministrar al CAT en qualsevol moment tota la informació 
relacionada amb l’execució de les obres que el CAT jutgi necessari conèixer, ja sigui sobre 
assumptes referents als treballs realitzats o a realitzar directament pel contractista, com els 
encomanats a subcontractistes autoritzats pel CAT, conforme a la Clàusula 2.5. d’aquest Plec.  
 
En cap cas les peticions d’informació dirigides al contractista seran considerades com a una 
ingerència del CAT en l’execució del contracte, ni contindran una participació del CAT en la 
responsabilitat del contractista. Les peticions tindran únicament caràcter informatiu. 

 
 
3.5. PERSONAL FACULTATIU D’OBRA PER PART DEL CONTRACTISTA 

Abans d’iniciar els treballs, el contractista haurà de presentar al Director una relació amb els 
noms i les condicions professionals del personal facultatiu responsable de l’execució dels treballs, 
així com donar compte dels canvis que posteriorment s’efectuïn durant la vigència del contracte. 
La designació d’aquest personal responsable requerirà la conformitat del Director. 
 
El Director podrà exigir del contractista la separació de qualsevol facultatiu responsable per motiu 
fundat de mala conducta, incompetència o negligència en l’incompliment de les seves obligacions 
o que per qualsevol altra raó la seva permanència en l’obra fos considerada inconvenient per a la 
bona marxa dels treballs.  
 
La recusació d’aquest personal del contractista no donarà dret a aquest a exigir cap 
indemnització del CAT pels perjudicis que poguessin derivar-se de l’ús d’aquesta facultat de 
recusació. El contractista haurà de reemplaçar, en el termini de quinze dies, els facultatius 
recusats per substituts competents aprovats pel Director. 

 
 
3.6. RECLUTAMENT DE PERSONAL 

Correspon al contractista el reclutament, sota la seva exclusiva responsabilitat, de tota la  mà 
d’obra a què precisi per a l’execució dels treballs en les condicions previstes en el contracte i 
d’acord amb la Legislació Laboral vigent.  
 
El CAT podrà exigir la retirada de l’obra del subaltern o operari del contractista quan el Director 
ho ordeni, per insubordinació o falta de respecte al mateix o als subalterns, per actes que 
comprometin la bona marxa o claredat dels treballs o per incompliment reiterat de les normes de 
seguretat.  
 
El contractista és responsable dels fraus o malversacions que siguin comeses pel seu personal en 
el subministrament o en l’ús dels materials.  
 
El contractista haurà de remetre al CAT, mensualment, una relació nominal del personal en obra, 
classificat per categories professionals.  
 
En el cas d’existència de subcontractistes autoritzats pel CAT, conforme a la Clàusula 2.5. 
d’aquest Plec, dependents del contractista, aquest tindrà les mateixes obligacions davant  del 
CAT referent al personal empleat en obra que en el cas de aquest personal fos contractat 
directament pel contractista. 
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3.7. POLICIA DE LES OBRES 

El contractista és responsable de l’ordre, la neteja i les condicions sanitàries i de seguretat en 
l’àmbit de les obres. Haurà d’adoptar a aquest respecte al seu càrrec i sota la seva 
responsabilitat totes les mesures que a tal efecte consideri necessàries, a més de les 
assenyalades per les lleis i disposicions vigents, autoritats competents, pel Director i Coordinador 
de Seguretat. Entre aquestes mesures, i sense excloure qualssevol altres, s’assenyalen mantenir 
l’enllumenat general, proteccions, senyalització preceptiva, tanques, guardes i vigilància. 
 
En cas de conflictes de qualsevol classe que poguessin implicar alteracions d’ordre públic dins de 
l’obra, correspon al contractista l’obligació de posar-se en contacte amb les autoritats 
competents i convenir amb elles i disposar les mesures adequades per evitar aquestes 
alteracions, mantenint al CAT puntual i degudament informat. 

 
 
 
 



       Consorci d’Aigües de Tarragona xxxxx-Obra    ________________

 

PGCEA-Obra  -  Contractació d’Obres 17
 

Capítol IV  -  EXECUCIÓ de les OBRES 

 
4.1. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES OBRES 

Tant els materials emprats com l’execució de les obres s’ajustaran a les prescripcions tècniques 
que figuren en el corresponent projecte, a aquest Plec i al Particular, i a tot allò que, en 
definitiva, es determini en el document de formalització del contracte. 
 
A més, les obres s’executaran segons instruccions que, en interpretació del corresponent 
projecte d’obres del Director al contractista, seran d’obligat compliment per a aquest, sempre 
que siguin comunicades i confirmades per escrit.  

 
 
4.2. INSPECCIÓ DE LES OBRES 

El CAT realitzarà la inspecció de les obres de la manera i amb les persones que estimi 
convenient, sense perjudici de les facultats que incumbeixen a aquest respecte al Director. 

 
 
4.3. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat no tan sols a l’execució de l’obra sinó també a la seva conservació fins 
a la recepció. La responsabilitat del contractista per faltes a les obres es fa extensiva també a la 
seva indeguda o defectuosa conservació, encara que les unitats d’obra hagin estat examinades i 
trobades conforme pel Director o pel CAT immediatament després de la seva construcció o en 
qualsevol altra moment dins del període de vigència del contracte.  

 
 
4.4. SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat a instal·lar, sota la seva responsabilitat exclusiva, les senyals precises 
per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill degut a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els confrontants i immediacions.  
 
El contractista complirà les ordres que rebi del Director referents a instal·lacions de senyals 
complementàries o de modificacions de les quals hagi instal·lat, incloent els tipus de senyalització 
de precaució especials, sent totes les despeses que origini la senyalització a compte i càrrec del 
contractista, amb plena i total indemnitat per al CAT. 
 
Durant l’execució dels treballs, el contractista evitarà dificultar el trànsit més del necessari i 
evitarà, en la mesura possible, molestar al veïnatge amb rases obertes, terres mogudes, dipòsits 
de materials o maquinària, per a la qual cosa haurà d’observar en tot moment, les ordres que 
rebi al respecte del Director.  

 
 
4.5. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES 

Dins del termini màxim de quinze dies naturals següents a l’atorgament del document de 
formalització del contracte, es realitzarà la comprovació del replanteig de les obres, a fi 
d’examinar la viabilitat del projecte i la inexistència de qualsevol circumstància que pugui afectar 
al compliment del contracte. 
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El Director comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora en què haurà de presentar-se en el 
lloc de les obres, que ho farà amb el personal i mitjans necessaris per procedir a la comprovació 
del replanteig de les obres.  
 
De no assistir el contractista o el seu Delegat al lloc de les obres en el dia i l’hora assenyalats per 
efectuar la comprovació del replanteig, el CAT podrà declarar resolt el contracte i encarregar la 
construcció de les obres a un tercer de la seva elecció, i fer seva la fiança constituïda.  
 
El contractista aportarà el personal i els mitjans propis precisos per efectuar la comprovació del 
replanteig, reservant-se el CAT la facultat de comprovar, en la forma i el moment que estimi 
oportuns el Director, les diverses operacions realitzades. 
 
Aquesta facultat de comprovació no eximirà ni disminuirà la responsabilitat del contractista 
respecte a l’exactitud de la posició, els nivells, les dimensions i les alineacions de les diferents 
parts de l’obra.  
 
Totes les despeses necessàries de materials i personal per realitzar el replanteig seran a exclusiu 
compte i càrrec del contractista, amb completa indemnitat per al CAT. 
 
Del resultat de la comprovació del replanteig s’estendrà una acta per duplicat, que serà signada 
pel contractista o el seu Delegat i el Director, quedant l’original per al CAT i la còpia per al 
contractista. 
 
En l’acta de comprovació del replanteig es reflectirà la viabilitat del projecte, amb especial i 
expressa referència a les característiques geomètriques de l’obra i a qualsevol extrem que pugui 
afectar al compliment del contracte. 

 
 
4.6. INICI DE LES OBRES 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri la viabilitat del projecte i la 
inexistència de qualsevol circumstancia que pugui afectar al compliment del contracte, i el 
contractista no formuli en l’acta de comprovació del replanteig cap reserva al compliment del 
contracte, el Director donarà ordre d’iniciar les obres, fent-ho constar en l’acta. El termini per a 
l’execució de les obres començarà a comptar a partir del dia següent a la data determinada en 
l’acta per al seu inici.  
 
Quan no resultin acreditades les circumstàncies necessàries per a l’inici de les obres, o quan el 
Director entengui necessària la modificació de les obres projectades, o el contractista faci present 
reserves al compliment del contracte, es farà constar així en l’acta de comprovació del replanteig, 
quedant suspesa la iniciació de les obres fins que el CAT adopti una decisió al respecte. 
 
Si resultessin sense fonament les reserves que, en el seu cas, el contractista formulés en l’acta 
de comprovació del replanteig, o si fossin superades les causes que poguessin impedir la iniciació 
de les obres, el Director, previ informe i aprovació del CAT, comunicarà per escrit al contractista 
la data en què haurà d’iniciar les obres, ja sigui en la seva totalitat o en part de les mateixes, i el 
contractista quedarà obligat a iniciar-les, incorrent-se, en cas contrari, en incompliment de les 
seves obligacions contractuals, amb els efectes previstos segons el supòsit a la secció segona del 
capítol VII d’aquest Plec.  

 
 
4.7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El contractista té l’obligació d’iniciar les obres en la data que li assenyali el Director, segons allò 
previst a les Clàusules 4.6. i 4.7. que antecedeixen, i haurà d’acabar-les en el termini assenyalat 
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en el corresponent Plec Particular de Clàusules, el còmput del qual començarà a comptar des de 
la data en què hagin d’iniciar-se. Igualment, té l’obligació de complir els terminis parcials que 
figuren en l’esmentat Plec Particular.  
 
No obstant si fossin menors els terminis presentats en oferta o acordats en la fase d’adjudicació, 
s’atindrà a allò que resulti del document de formalització del contracte. 
 
Els terminis d’execució de les obres seran improrrogables, llevat quan succeeixi alguna de les 
circumstàncies següents: 
 
a) Casos de força major previstos als apartats a), b) i c) de la Clàusula 2.4. d’aquest Plec.  

b) Demora en la posada a disposició dels terrenys a ocupar, respecte al pla de disponibilitat de 
terrenys que s’estableixi amb l’acta de comprovació del replanteig.  

c) Modificacions del programa de treball acordades pel Director, segons la Clàusula 4.8. 
d’aquest Plec.  

d) Modificacions del contracte previstes en el capítol VI d’aquest Plec, Secció 1a, que suposin 
un increment superior al 25% en el pressupost d’obra a realitzar. 

e) Suspensions d’obres a què es refereix el capítol VI d’aquest Plec, Secció 2a. 
 
En els casos especificats, podrà establir-se una pròrroga que permeti assolir els dies estrictament 
perduts en els casos a), b) i e) o necessaris en els casos c) i d). La justificació dels esmentats 
dies haurà de realitzar-la adequadament el contractista al Director, qui aprovarà o denegarà la 
pròrroga sol·licitada, atenent a les circumstàncies concurrents en cada cas concret. 
 
Per tenir dret a pròrroga, el contractista haurà de sol·licitar-la dins dels 15 dies següents al dia 
que conegui les modificacions a què es refereixen els punts c) i d), s’hagi eliminat la suspensió 
del punt e), s’hagi produït la causa del punt a) o li hagin comunicat la nova previsió de 
disponibilitat de terrenys a què es refereix el punt b), segons les diferents causes de possible 
pròrroga previstes en aquesta clàusula. 
 
Les referides causes de possible pròrroga no donaran dret al contractista a cap indemnització, 
llevat d’exercitar el dret de resolució previst a les clàusules 7.2.3. d’aquest Plec, en aquest cas 
s’hi atindrà a allò establert al respecte.  
 
L’incompliment dels terminis d’execució de les obres facultarà el CAT per exigir les penalitzacions 
previstes a l’apartat a) de la clàusula 7.2.12. d’aquest Plec.  

 
 
4.8. PROGRAMA DE TREBALL 

El programa de treball l’elaborarà el contractista en funció dels terminis i resta de condicions 
establertes en el contracte, tenint en compte el pla de disponibilitat dels terrenys que s’estableixi 
en l’acta de comprovació del replanteig.  
 
En el termini màxim de 15 dies des de la signatura del contracte, el contractista haurà de 
presentar el Programa de Treball al Director, qui ho aprovarà, si procedeix, o ordenarà la seva 
modificació dins dels quinze dies naturals següents.  
 
El contractista quedarà obligat al compliment del programa de treball, que tindrà el caràcter de 
document contractual, sense perjudici de les seves modificacions posteriors, aprovades pel 
Director, que resultin de les causes previstes en la clàusula anterior. 
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També podrà establir el Director modificacions en el Programa per a una millor realització dels 
treballs o per adaptar-los a necessitats noves que sorgeixin durant la seva realització.  
 
Tant en la redacció del programa de treball com en la seva actualització, el contractista haurà de 
seguir les indicacions del Director, que seran d’obligat i inexcusable compliment per al 
contractista.  
 
El programa de treball comprendrà, com a mínim: 
 
a) Ordenació en parts o classes d’obres de les unitats que integren el projecte, amb expressió 

de volum d’aquestes.  

b) Determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, instal·lacions, equip i materials, 
amb expressió dels seus rendiments mitjans.  

c) Estimació en dies, calendari dels terminis d’execució de les diferents obres o operacions 
preparatòries, equips i instal·lacions, i dels d’execució de les diferents parts o classes d’obra.  

d) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada sobre la base de les obres i operacions 
preparatòries, equips i instal·lacions i parts o classes d’obra, segons el Quadre de Preus.  

e) Gràfics de les diferents activitats o treballs.  

f) Organització del personal destinat a l’execució de l’obra, amb indicació de la seva titulació, 
categoria i funcions.  

g) Quadre de maquinària que s’emprarà i justificació de les seves capacitats per assegurar el 
compliment del programa.  

h) Mitjans i formes de realitzar assaigs i control de qualitat de materials i de l’obra executada.  

i) Qualsevol altre dada, la concreció de la qual determini el Director, per al bon ritme i fi de 
l’obra. 

 
El programa de treball respectarà els terminis inicials previstos en el contracte. L’incompliment 
d’aquests terminis facultarà el CAT per exigir al contractista les penalitats previstes a l’apartat a) 
de la clàusula 7.2.12. d’aquest Plec.  

 
 
4.9. QUALITAT I RITME DELS TREBALLS 

El contractista està obligat a executar i conservar les obres fins a la seva recepció, d’acord amb 
el contracte i a satisfacció del CAT, i en cap cas podrà paralitzar-les, llevat dels casos de 
suspensions previstes al capítol VI d’aquest Plec. Tots els mitjans personals i materials, així com 
el mètode i sistema de treball a càrrec del contractista, hauran d’emprar-se seguint les més 
estrictes normes de qualitat i eficiència operatives.  
 
A fi de complir amb els terminis d’execució de les obres, els treballs es realitzaran amb la 
celeritat necessària d’acord amb el programa de treballs. Si es produïssin retards en relació amb 
el programa, el contractista, sense perjudici de la seva obligació de complir-lo, haurà de proposar 
al Director, i posarà en pràctica, les mesures i accions necessàries per recuperar els esmentats 
retards.  
 
En cas de persistir el retard i, en qualsevol cas, transcorreguts vint dies des de la data de l’avís 
del Director, sense que el contractista hagués proposat o posat en pràctica les mesures 
convenients aprovades pel Director, el CAT podrà realitzar per sí mateix, o encarregar a tercers, 
l’execució de les parts d’obres que estimi convenients, descomptant el seu import del preu del 
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contracte i sent a càrrec de les garanties l’import dels perjudicis econòmics que d’aquestes 
contingències poguessin derivar-se per al CAT. 
 
El contractista haurà de complir les ordres del Director relatives a la neteja i adequació de les 
zones d’obres corresponents a treballs acabats, respecte de diferents unitats o parts de les 
obres, a fi de poder-les destinar a ús previst, encara quan sigui parcialment, de manera que 
s’evitin molèsties innecessàries a tercers durant el curs de l’obra, podent el Director, en cas 
contrari, impedir al contractista la continuació de noves obres fins a la deguda finalització de les 
ja realitzades, sense dret a pròrroga en el termini d’execució de les obres per aquest motiu.  

 
 
4.10. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

El desenvolupament de les obres, segons el Programa de Treball, el portarà a terme el 
contractista, qui haurà de sotmetre al coneixement, i si s’escau, a l’aprovació del Director, totes 
aquelles actuacions que concorrin al desenvolupament de les obres, i en especial, a les següents:  
 
a) Maquinària aportada a l’obra. 

b) Plànols de detall per als diferents talls de treballs de moviments de terres, mètodes i mitjans 
per a excavacions, transport i consolidació.  

c) Procedència dels materials per als terraplens, les explanades millorades i les sub-bases, així 
com la de qualsevol altra classe de materials utilitzats en les obres.  

d) Zones per a aplecs, cavallons i abocaments.  

e) Juntes de construcció de les obres de formigó i seqüència del formigonat dels talls i 
tongades, amb plànols de detall sotmesos a l’aprovació del Director. 

f) Sistemes i detall d’encofrats, prèviament a la seva adquisició.  

g) Tipus d’acer.  

h) Plànols i croquis d’especejament de les armadures, que seran sotmesos a l’aprovació del 
Director. 

i) Sistemes i mitjans de producció, transport i col·locació d’elements prefabricats de formigó.  

j) Plans i mitjans de fabricació, transport i col·locació d’elements prefabricats de formigó.  

k) Plans i mitjans per a la recepció, l’aplec i l’emmagatzematge de materials a l’obra.  
 
El contractista realitzarà els replanteigs que siguin necessaris per a la realització de les obres, 
passant al Director d’Obra tota la informació al respecte, perquè aquest procedeixi al seu 
coneixement i, si s’escau, comprovació, sense que això limiti la responsabilitat del contractista 
per possibles errors en la geometria de les obres. 
 
El contractista haurà de protegir durant el curs de les obres tots els punts de referència, llistons 
d’anivellació, jalons i resta de mitjans que s’utilitzin per al traçat i la disposició de les obres.  
 
En cas que les bases de replanteig de la xarxa primària es vegin afectades d’alguna manera 
durant el curs de les obres, el contractista comunicarà el fet al Director, havent de procedir 
prèviament i al seu càrrec a la substitució de les bases, el càlcul i el llistat de coordenades de les 
mateixes, que sotmetrà al Director per a la seva eventual aprovació.  
 
No es donarà pas, ni tan sols als de les obres, a cap part d’elles que pugui ser perjudicada pel 
trànsit o quan ho prohibeixi expressament el Director. 
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4.11. OBRES  I INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 

És obligació del contractista i del seu exclusiu compte i càrrec la construcció d’obres i 
d’instal·lacions auxiliars i provisionals, com ara camins d’obra i els annexos a la mateixa, així com 
el seu manteniment, la conservació i reposició fins a l’adequada execució de les obres.  
 
El contractista haurà de retirar les instal·lacions provisionals i auxiliars i reposar les obres que 
tinguessin el mateix caràcter, incloent les servituds i els serveis afectats per les obres, d’acord 
amb la naturalesa de les mateixes, a l’estat que correspongui segons les instal·lacions i els 
terminis que al respecte assenyali el Director.  
 
Les terres que procedeixin de les excavacions i no hagin d’aprofitar-se en les obres i les runes, 
seran dipositats pel contractista, al seu càrrec, en llocs autoritzats, previ consentiment del 
Director i sense perjudici de l’exclusiva responsabilitat al respecte per part del contractista. 

 
 
4.12. APORTACIÓ D’EQUIP I MAQUINÀRIA 

El contractista haurà d’aportar a les obres l’equip, la maquinària i els mitjans auxiliars precisos 
per a la bona execució d’aquelles, d’acord amb els terminis establerts al programa de treball.  
 
L’equip i la maquinària quedaran adscrits a l’obra, en tant que es trobin en execució les unitats o 
les parts d’obra en què han d’utilitzar-se, i no podran ser retirats sense el consentiment exprés 
de Director. 
 
Els elements de l’equip i la maquinària avariats o inutilitzats hauran de ser reemplaçats sempre 
que la seva reparació exigeixi terminis que el Director estimi han d’alterar el programa de treball, 
podent aquest rebutjar qualsevol element que consideri inadequat per al treball en l’obra.  
 
Si per al compliment dels terminis del contracte el Director indiqués al contractista la necessitat 
d’augmentar l’aportació de maquinària i equip de treball o modificar-la en relació a les previsions 
inicials, el contractista s’atindrà a la indicació del Director, sense cap dreta a reclamació 
econòmica per aquest motiu.  

 
 
4.13. ASSAIGS, ANÀLISIS I PROVES DE MATERIALS I UNITATS D’OBRA 

El contractista presentarà al CAT per a la seva aprovació un programa de garantia de qualitat, i 
realitzarà, pel seu compte i càrrec, els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessaris 
perquè les obres i instal·lacions realitzades, i els materials i equips emprats, compleixin les  
condicions previstes als plecs, tant si els esmentats assaigs estan explicitats com si no als Plecs 
de Condicions. 
 
El contractista informarà al Director d’Obra dels resultats obtinguts, sense que aquesta 
informació l’exoneri de la responsabilitat en què pugui incórrer com a conseqüència de la mala 
qualitat dels materials i equips emprats i de les obres executades.  
 
 
El contractista haurà d’obtenir l’acceptació del Director d’Obra del laboratori en el qual es 
realitzaran els assaigs, les anàlisis i les proves abans esmentades.  
 
Amb independència de l’anterior, el CAT podrà realitzar les comprovacions que consideri 
oportunes, tant durant l’execució dels treballs com després del seu acabament.  
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El contractista haurà de proporcionar totes les facilitats, així com aportar els materials, provetes 
o mostres necessaris per a la realització de les esmentades comprovacions.  
 
El contractista no podrà cobrir ni ocultar cap part d’obra, ni instal·lar cap element ni equip d’ella, 
sense l’aprovació del Director d’Obra, a qui haurà de donar tota classe de facilitats per examinar, 
assajar, analitzar, provar i amidar tota l’obra que hagi de quedar oculta, incloent el terreny de 
cementació abans de cobrir-lo amb l’obra permanent. En cas contrari, i a indicació del Director, el 
contractista haurà de descobrir la part d’obra oculta, sent tant les operacions de descobrir com 
les de reposar a exclusiu compte i càrrec del contractista. 
 
Els assaigs, les anàlisis i les proves de materials i unitats d’obra no eximiran al contractista de 
cap responsabilitat per vicis o defectes no detectats durant la realització dels mateixos.  

 
 
4.14. PROCEDÈNCIA DE MATERIALS NATURALS 

Prèvia aprovació del Director, si bé sota l’exclusiva responsabilitat del contractista, aquest té 
llibertat per obtenir els materials naturals que les obres precisin dels punts que tingui per 
convenients, sempre que els mateixos reuneixin les condicions exigides en el contracte i 
s’obtinguin, sense perjudici de tercers i amb les autoritzacions que es precisin, i sempre que es 
respecti la legalitat urbanística i no es produeixin danys irreversibles a l’entorn.  

 
 
4.15. RECEPCIÓ I RECUSACIÓ DE MATERIALS, EQUIPS I INSTAL·LACIONS 

El contractista només pot emprar els materials, els equips i les instal·lacions que hagin de quedar 
incorporats a les obres, previ examen i acceptació del Director, en els termes i les formes que 
aquest assenyali per al correcte compliment de les condicions convingudes, podent el Director, 
en qualsevol moment, si observés que algun tipus de material, equip o instal·lació deixés de 
complir les condicions convingudes, impedir la seva utilització a l’obra.  
 
Els equips i les instal·lacions a incorporar a l’obra seran de la millor qualitat, i la seva marca, el 
seu tipus i model hauran de ser prèviament acceptats pel CAT. 
 
Incumbeix, si s’escau, al contractista, al seu compte i càrrec, provar que els materials, els equips 
i les instal·lacions recusats pel Director compleixen les condicions exigides en el contracte, sense 
que aquesta prova confereixi al contractista dret a interrompre el curs de les obres, ni a cap 
compensació econòmica per la no utilització d’aquells fins que aprovi, indubtablement, el 
compliment de les esmentades condicions. 
 
En tot cas, l’acceptació dels materials, els equips i les instal·lacions pel Director no eximirà el 
contractista de la seva responsabilitat del compliment de les característiques exigides per als 
mateixos al contracte.  

 
 
4.16. RETIRADA DE MATERIALS NO EMPRATS EN L’OBRA 

A mida que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, al seu compte i càrrec, a la 
neteja de l’obra, així com a la retirada dels materials aplegats que ja no tinguin ús en la mateixa.  
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4.17. OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES 

Fins que tingui lloc la recepció de les obres, el contractista respondrà de l’execució de l’obra 
contractada i de les faltes que hi hagués, així com de la seva conservació durant el termini de 
garantia, segons la clàusula 7.3.4. d’aquest Plec, sense que l’eximeixi ni li doni cap dret la 
circumstancia de què tant el CAT com el Director hagin examinat o reconegut durant la seva 
construcció les parts i unitats de l’obra o els materials emprats, ni que hagin estat inclosos 
aquests i aquelles en els amidaments i certificacions parcials, i tot això sense perjudici de les 
responsabilitats, davant el CAT o qui ostenti algun dret sobre la construcció, previstes a l’article  
1.591 del Codi Civil. 
 
Si s’advertissin vicis, defectes o errors geomètrics a les obres executades, el Director ordenarà 
durant el curs de les obres, i sempre abans de la seva recepció, la demolició i reconstrucció de 
les unitats d’obra defectuoses, essent totes les despeses d’aquestes operacions a exclusiu 
compte i càrrec del contractista, amb completa indemnitat per al CAT. Si el Director tingués 
raons fundades per creure que existeixen vicis o defectes ocults a l’obra executada, ordenarà 
igualment durant el curs de les obres i abans de la recepció, la demolició i reconstrucció de les 
unitats d’obra defectuoses, essent totes les despeses d’aquestes operacions a exclusiu compte i 
càrrec del contractista, amb completa indemnitat per al CAT, llevat que el contractista provés, al 
seu  compte i càrrec, la inexistència d’aquests vicis o defectes.  
 
Si el Director estimés que les unitats d’obra defectuoses i que no compleixen estrictament les 
condicions del contracte són, no obstant, admissibles, podrà proposar al CAT l’acceptació de les 
mateixes, amb la consegüent rebaixa dels preus, que necessàriament haurà d’acceptar el 
contractista, llevat que opti per remoldre i reconstruir les unitats defectuoses al seu càrrec i 
d’acord a les condicions del contracte.  

 
 
4.18. TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ  

No està autoritzada la realització de treballs per Administració, havent d’ajustar-se la totalitat 
d’ells d’acord amb els preus que figuren al Quadre de preus o, en cas de no existir, mitjançant la 
fixació del preu contradictori que correspongui.  
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Capítol V  -  AMIDAMENTS, VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 

 
5.1. AMIDAMENTS 

El Director realitzarà mensualment l’amidament a l’origen de les obres executades, d’acord amb 
els documents del contracte. 
 
El contractista o el seu Delegat podran presenciar la realització d’aquests amidaments i hauran 
de col·laborar amb  el Director per a realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari per a 
això, qui a sol·licitud del Director elaborarà els perfils, croquis i esquemes necessaris.  
 
Per a les obres o parts d’obra, les dimensions o característiques de la qual hagin de quedar 
posteriorment ocultes, el contractista estarà obligat a avisar al Director amb la suficient 
antelació, a fi de poder realitzar els corresponents amidaments i presa de dades 
contradictòriament.  
 
Davant la inexistència dels esmentats amidaments i presa de dades efectuades 
contradictòriament, s’atindrà a allò que decideixi el CAT sobre el particular, llevat de proves 
contràries que haurà de proporcionar al seu càrrec i compte el contractista.  
 
S’abonarà solament l’obra realment executada conforme al contracte. En cas que l’obra objecte 
del contracte es realitzés en base a una variant presentada en oferta o proposada pel 
contractista, si aquest hagués omès en la seva proposta unitats o parts d’obra necessàries per a 
la seva correcta execució, no tindrà dret a l’abonament de les mateixes, sense perjudici de la 
seva obligació de realitzar-les al seu càrrec.  

 
 
5.2. RELACIONS VALORADES 

El Director, prenent com a base els amidaments de les unitats d’obra executades a què es 
refereix la Clàusula anterior i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent 
relació valorada al origen. 
 
No seran objecte d’abonament i, per tant, no figuraran en les relacions valorades els excessos 
que poguessin resultar per executar el contractista obres amb majors dimensions de les previstes 
en el contracte, amb independència de la facultat que en aquest cas assisteix al Director per 
optar entre obligar al contractista a efectuar les correccions que procedeixin o a admetre allò 
construït tal com hagi estat executat. 
 
L’obra executada es valorarà als preus del quadre de preus convinguts i als quals posteriorment 
s’hagin establert d’acord amb les bases d’execució del contracte, i tenint en compte allò previst a 
la Clàusula 4.17. del present Plec per a l’abonament d’obres defectuoses. 
 
Si s’escau, al resultat de la valoració obtinguda en la forma expressada al paràgraf anterior, 
s’afegirà l’import que correspongui a partides alçades, segons allò establert al respecte al Plec 
Particular i a aquest Plec, sempre que s’haguessin realitzat els treballs a què es refereixen. 
 
Els equips industrials, les màquines i els elements que constitueixin una unitat en sí i hagin de 
formar part d’una instal·lació d’obra definitiva, s’abonaran quan estiguin ben instal·lats a l’obra i 
amb la conformitat del Director. 
 
Totes les unitats d’obra que figurin al quadre de preus se certificaran quan s’executin en la seva 
totalitat, no estant autoritzats els abonaments a compte per aplecs de materials i equips, llevat 
que s’indiqui al Plec de Condicions Particulars. 
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5.3. CERTIFICACIONS 

Les certificacions s’expediran prenent com a base la relació valorada i resta de condicions del 
contracte. 
 
En les certificacions es podran descomptar les penalitzacions per demora, si s’escau, previstes a 
la Clàusula 7.2.12. d’aquest Plec. 
 
El CAT no estarà obligat a incloure en les certificacions el preu corresponent a les parts d’obra, 
els terminis d’execució del qual hagués avançat el contractista en relació als previstos en el 
contracte, fins que s’emeti la certificació del mes en què s’havien de realitzar. 
 
Les certificacions es consideraran a l’origen i bon compte, fins a l’amidament i liquidació total de 
l’obra. 
 
Abans del dia 20 del mes següent al qual es refereix la certificació, el CAT donarà coneixement 
de la mateixa al contractista, qui la firmarà amb la seva conformitat o objeccions en el termini 
màxim de deu dies naturals següents a la data del seu coneixement. 
 
En cas de formular objeccions, el contractista estarà obligat a justificar-les al CAT, que resoldrà 
sobre aquelles. Si les accepta total o parcialment, la quantitat que correspongui si s’escau serà 
inclosa en la següent certificació que s’emeti amb posterioritat a la resolució del CAT. 

 
 
5.4. ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 

El contractista té dret a l’abonament de la quantitat líquida resultant de les certificacions. 
 
Els abonaments al contractista de les quantitats líquides resultants de les certificacions tindran el 
concepte de pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en 
l’amidament final, i sense suposar en cap forma l’aprovació i recepció de les obres que 
comprenguin. 
 
La quantitat líquida resultant de les certificacions haurà de ser abonada pel CAT al contractista, 
dins dels tres mesos següents a la data en què haguessin estat conformades pura i simplement, 
o bé amb objeccions pel contractista. 
 
En cap cas el contractista, per causa de demora en el pagament de les certificacions o per 
objeccions efectuades en les mateixes, podrà suspendre, interrompre o endarrerir l’execució de 
les obres, que tindrà l’obligació d’acabar-les en la forma, el termini i les condicions previstes en el 
contracte. 
 
El contractista podrà reclamar els interessos per demora en el pagament de les certificacions, els 
quals es computaran d’acord amb l’interès oficial vigent del Banc d’España. Per a això, haurà de 
dirigir un escrit de reclamació al CAT i a la Direcció d’Obra dins del termini de 30 dies des del 
moment que s’hagués produït el pagament de la certificació. Transcorregut aquest termini sense 
que el contractista formuli la reclamació, s’entendrà que desisteix de la mateixa, quedant, per 
tant, el CAT lliure de la responsabilitat d’aquest pagament. 
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5.5. MILLORS PROPOSTES PEL CONTRACTISTA 

El contractista podrà proposar, sempre per escrit, al Director, la substitució d’una unitat d’obra 
per una altra que reuneixi millors condicions, l’ús de materials de més acurada preparació i 
qualitat que els contractats, l’execució amb majors dimensions de qualssevulla parts de l’obra o, 
en general, qualsevol altra millora d’anàleg naturalesa que jutgi beneficiària per ella.  
 
Si el Director estimés convenient, encara que no fos necessària, la millora proposada, podrà 
autoritzar-la per escrit però el contractista no tindrà dret a indemnització de cap classe, sinó a 
l’abonament corresponent a l’obra executada, que no podrà superar al qual correspondria si 
hagués construït l’obra amb estricta subjecció a allò contractat.  

 
 
5.6. REVISIÓ DE PREUS 

Els preus del contracte només es podran revisar en els casos i les condicions prevists a la present 
Clàusula únicament quan de forma expressa es prevegi la revisió del preu en el Plec Particular, i 
amb la forma polinòmica en ell prevista. En cas que havent-se previst la revisió de preus de 
forma explícita en el Plec Particular no s’hagués definit en ell la fórmula de revisió, s’aplicarà la 
següent: 
 
 
 
Sent: 

Kt = Coeficient teòric de revisió per al moment d’execució t 
Ht = Índex del cost de la mà d’obra en el moment de l’execució t 
Ho = Índex del cost de la mà d’obra en la data de licitació 
Et = Índex del cost de l’energia en el moment de l’execució t 
Eo = Índex del cost de l’energia en la data de  licitació  
Ct = Índex del cost del ciment en el moment de l’execució t 
Co = Índex del cost del ciment en la data de licitació 
St = Índex del cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t 
So = Índex del cost de materials siderúrgics en la data de licitació 

 
Els esmentats índexs seran els que publica al Butlletí Oficial de l’Estat el Ministeri d’Economia i 
Hisenda de preus de mà d’obra i de materials de construcció per a la Península i les Illes Balears, 
aplicables als contractes d’obres de l’Estat. 
 
Per què es procedeixi a la revisió de preus haurà de complir-se la condició següent:  
 
 Serà necessari que s’hagi certificat a preus d’origen com a mínim el vint per cent del 

pressupost del contracte, i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació, de tal 
manera que ni el percentatge del 20%, ni el primer any d’execució, comptant des de 
l’esmentada adjudicació, puguin ser objecte de revisió. 

Per a la fixació de l’esmentat 20% exempt de revisió, en els supòsits de modificacions d’obra 
que originin canvis en el pressupost del contracte, s’atindrà a allò que a aquest respecte 
determina el RD Leg. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques i així mateix el Decret Llei 2/1964, de 4 de febrer 
i el Decret 461/1971, d’11 de març, en quant no s’oposin a allò establert a les normes de rang 
legal. 

 
Per què el contractista tingui dret a les revisions de preus previstes a la present Clàusula, a més 
de complir-se la condició anterior, haurà d’haver complert estrictament el termini contractual i els 
parcials que s’aprovin en el programa de treball, o en les seves modificacions, desenvolupant 

15,0
So
St

16,0
Co
Ct

20,0
Eo
Et

16,0
Ho
Ht

33,0kt ++++=



       Consorci d’Aigües de Tarragona xxxxx-Obra    ________________

 

PGCEA-Obra  -  Contractació d’Obres 28
 

l’obra fidelment al ritme i a les condicions tècniques previstes, sense que les pròrrogues 
atorgades per causes no imputables al contractista la privin del dret a la revisió.  
 
L’incompliment del programa de treball per causa imputable al contractista el privarà del dret a 
revisió dels preus de l’obra executada en mora, podent el CAT deixar en suspens la seva 
aplicació i, en conseqüència, el dret a la liquidació per revisió del volum d’obra executada en 
mora, que s’abonarà als preus primitius del contracte. No obstant, quan el contractista restableixi 
el compliment de l’esmentat programa, recuperarà a partir d’aquest moment el dret a la revisió 
en les certificacions successives, i el valor del volum d’obra executat en mora s’imputarà al mes 
corresponent al moment en què es va haver d’executar l’obra i no als mesos reals en què 
s’hagués executat i certificat l’obra demorada.  
 
La revisió de preus s’aplicarà de la manera següent: 
 
a) El CAT podrà practicar abonaments a compte de revisió de preus amb base als últims índexs 

vigents, si els corresponents al mes al qual es refereix la certificació parcial d’obra no han 
estat publicats al Butlletí Oficial de l’Estat.  

b) Les quantitats a abonar per revisió de preus figuraran de forma diferenciades en les pròpies 
certificacions d’obres. 

c) Les revisions de preus a aplicar als saldos de liquidació s’establiran en base a l’índex mitjà 
ponderat de la totalitat de l’obra.  

 
 
5.7. PARTIDES ALÇADES 

Les partides alçades s’abonaran conforme s’indiqui al Plec Particular de Clàusules i, en el seu 
defecte, segons allò establert al respecte a la present Clàusula. 
 
Es consideraran com a partides alçades les d’abonament íntegre, a justificar i d’imprevists. 
 
Les partides alçades d’abonament íntegre seran determinades lliurement pel contractista al 
quadre de preus i en el pressupost de la seva oferta, tenint el caràcter de fixes, tancades i sense 
possible variació, essent, per tant, a risc i ventura del contractista l’excés o defecte que resulti 
pel pagament, que a ell només correspondrà, d’aquelles quantitats que es produeixin pels 
conceptes a què es refereixin, llevat dels supòsits de modificació, resolució o extinció anticipada 
del contracte, en què només s’abonarà al contractista la part proporcional que correspongui, en 
relació als treballs efectuats pels conceptes a què es refereixin. 
 
Les partides alçades a justificar o d’imprevistos, quan existeixin en el projecte, no figuraran al 
quadre de preus de l’oferta, però si hauran de figurar en el pressupost de la mateixa. Aquestes 
partides quedaran a la lliure disposició del CAT per a la seva aplicació, si s’escau, a aquells 
supòsits concrets que determini el Director, que podrà exigir al contractista la realització de 
treballs relacionats amb les obres amb càrrec a elles, o bé realitzar-los per altres mitjans o 
tercers. S’abonaran mitjançant amidament de les unitats realitzades i aplicació a les mateixes del 
quadre de preus.  
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Capítol VI  -  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

Secció 1a  -  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
6.1.1. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Quan el CAT decideixi introduir modificacions en el projecte de les obres objecte del contracte, 
el Director redactarà l’oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, defineixin i 
valorin aquella per a la seva aprovació pel CAT. 
 
Una vegada produïda aquesta aprovació, el CAT lliurarà al contractista còpia dels documents 
del projecte que hagin estat objecte de nova redacció motivada per variació en el nombre 
d’unitats previst o per introducció d’unitats noves.  

 
 
6.1.2. MODIFICACIONS QUE NO IMPLIQUEN L’EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA NO 

PREVISTES EN EL CONTRACTE 

Són unitats d’obra previstes al contracte totes aquelles que estiguin definides i per a les quals 
existeixi preu al quadre de preus convinguts, amb independència que s’hagin inclòs o no en el 
pressupost.  
 
Els augments, les reduccions, les supressions i les addicions d’unitats d’obra o la substitució 
d’unitats d’obra per altres que figurin al quadre de preus del contracte i resultin de 
modificacions introduïdes pel CAT en el projecte, seran obligatòriament acceptades i 
realitzades pel contractista, sense dret a cap indemnització, sempre que aïllada, successiva o 
conjuntament no suposi una alteració en el pressupost del contracte superior en més o en 
menys al vint-i-cinc per cent (25%) del mateix.  
 
En cas que la variació fos superior al 25% del pressupost del contracte, el contractista podrà 
optar per realitzar les obres als preus del contracte, o per la resolució del mateix conforme a  
la Clàusula 7.2.3. del Capítol VII d’aquest Plec.  

 
 
6.1.3. MODIFICACIONS QUE IMPLIQUEN L’EXECUCIÓ D’UNITATS D’OBRA NO PREVISTES 

EN EL CONTRACTE 

Quan el CAT decideixi emprar materials o executar unitats d’obra per a les quals no existeixi 
preu unitari definit en el contracte, el Director i el Contractista procuraran acordar els nous 
preus contradictòriament i, en cas d’existir acord, el sotmetran a l’aprovació del CAT que, de 
produir-se, comportarà la seva inclusió automàtica al quadre de preus. 
 
Si el contractista no arribés a un acord amb el Director o no acceptés els nous preus aprovats 
pel CAT, aquest quedarà en llibertat per contractar les noves unitats amb altres empresaris, o 
executar-les per sí mateix en la forma i les condicions que tingui per convenient, si s’escau, el 
contractista quedarà obligat a suportar, sense cap contraprestació, els inconvenients que 
poguessin derivar-se de la presència a les obres d’altres constructors, si bé es procurarà que 
siguin els mínims.  
 
En els casos que s’hagi d’establir el preu d’una part d’unitat d’obra, aquest es fixarà en base a 
un desglossament dels preus presentats en oferta, en els mateixos conceptes i amb els 
mateixos preus de mà d’obra, materials i maquinària que figurin al projecte. 
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Qualsevol modificació del contracte haurà de constar per escrit, signat pel CAT i pel 
contractista.  

 
 
6.1.4. MODIFICACIONS NO AUTORITZADES 

Ni el contractista ni el Director podran introduir o executar modificacions rellevants a l’obra 
sense la prèvia aprovació pel CAT de les mateixes. Aquesta aprovació serà informada pel 
Director de l’obra amb el vist i plau del Director d’Infraestructures i Producció del CAT.  
 
Queden exceptuades d’allò disposat al paràgraf anterior aquelles modificacions que, durant  la 
correcta execució de l’obra, es produeixin únicament per variació en el nombre d’unitats 
realment executades sobre les previstes a les cubicacions del projecte.  
 
Tan aviat com sigui possible, el Director d’Obra comunicarà al CAT aquestes modificacions per 
a la seva aprovació.  
 
Les modificacions a l’obra que no estiguin degudament autoritzades pel CAT originaran 
responsabilitat en el contractista. 
 
Excepcionalment, en cas d’emergència, el Director podrà ordenar la realització d’aquelles 
actuacions que siguin imprescindibles o indispensables per garantir o salvaguardar la 
permanència de les parts de l’obra ja executades anteriorment, o per evitar danys immediats a 
tercers, sense que en aquests supòsits pugui el contractista, per tractar-se del compliment de 
les seves obligacions, efectuar cap reclamació econòmica al CAT per motiu de les esmentades 
actuacions. 

 
 
 
Secció 2a  -  SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

 
6.2.1. SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

La suspensió de les obres podrà ser temporal o definitiva, segons el caràcter de la mateixa.  
 
Tant la suspensió temporal com la definitiva podran tenir l’abast  de parcial o total. 
 
S’entendrà per suspensió parcial aquella que afecti a part de les obres pendents d’execució i 
per suspensió total aquella que afecti a totes les obres pendents d’execució. 
 
Conseqüentment, les suspensions podran ser temporals totals o parcials i definitives totals o 
parcials. 
 
En cap cas s’utilitzarà la denominació suspensió temporal o suspensió definitiva sense 
concretar o qualificar l’abast de la mateixa, parcial o total. 

 
 
6.2.2. CAUSES DE SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

Sense perjudici de l’obligació del contractista de realitzar l’obra sense interrupcions i seguint el 
ritme previst en la programació dels treballs, el CAT podrà acordar la suspensió de les obres 
per alguna de les causes següents: 
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a) Quan a l’acta de replanteig prèvia a l’inici de les obres, es posés de manifest la inviabilitat 
del projecte o la no disponibilitat dels terrenys, en tal mesura que impedeixi un 
desenvolupament normal dels treballs.  

b) Si després de l’inici de les obres fos necessari o convenient, per tal de garantir la bona 
execució de les mateixes.  

c) Per modificacions del contracte que així ho aconsellin.  

d) Per circumstàncies sobrevingudes, no previstes al contracte.  
 
En cap cas seran considerades com a suspensions les breus interrupcions o la reducció 
circumstancial del ritme de l’execució de les obres que puguin venir exigides per raons 
tècniques, per garantir la bondat de l’obra o com a conseqüència d’emergències, quedant 
aquestes interrupcions dins del  marge de decisió que correspon al Director, per què el 
contractista realitzi l’obra en condicions adequades.  

 
 
6.2.3. ACTES DE SUSPENSIÓ. EFECTES 

Sempre que el CAT acordi una suspensió, ja sigui temporal o definitiva, amb l’avanç de parcial 
o total, s’aixecarà la corresponent acta de suspensió, que signaran el Director i el contractista, 
i on es farà constar l’acord del CAT que origini la suspensió, definint-se concretament la part o 
les parts o la totalitat de l’obra afectada per aquella.  
 
Un exemplar de l’acta de suspensió es lliurarà al CAT. 
 
Els efectes de cada suspensió seran diferents segons les circumstàncies que concorrin o es 
derivin de la mateixa.  
 
Si la suspensió és temporal total i la seva durada superior a un any, o definitiva total, i es 
produeix abans de l’inici de les obres, el contractista podrà demanar la resolució del contracte i 
percebre en concepte d’indemnització per tots els danys i perjudicis l’1% (ú per cent) del 
pressupost del contracte. 
 
Si la suspensió és temporal total i la seva durada és superior a un any, definitiva total, i es 
produeix després de l’inici de les obres, el contractista podrà demanar la resolució del 
contracte i percebre, en concepte d’indemnització per tots els danys i perjudicis el 3% (tres 
per cent) sobre l’import del pressupost de l’obra pendent d’execució, sense perjudici del seu 
dret al cobrament dels treballs realitzats i pendents d’abonament.  
 
De no exercitar el contractista la resolució del contracte a què es refereixen els paràgrafs 
anteriors dins del mes següent a la data en què se li comuniqui la suspensió definitiva o es 
compleixi el termini d’un any de suspensió temporal, no tindrà dret a les indemnitzacions 
previstes en ells.  
 
Les suspensions temporals parcials, llevat que durant el curs de les obres es converteixin en 
suspensions temporals totals, en el cas del qual s’atindrà a allò establert a l’efecte 
anteriorment, no conferiran al contractista dret a la resolució del contracte, però transcorregut 
un any des de l’inici de la suspensió temporal parcial tindrà dret el contractista a una 
indemnització, que no podrà superar en cap cas el 3% (tres per cent) del valor o part de preu 
que li correspondria per l’execució de la pròpia part suspesa, segons el pressupost del 
contracte, l’indemnització del qual es determinarà en base als danys i perjudicis, sense 
computar el lucre cessant que per aquesta suspensió demostri i justifiqui li han ocasionat, fins 
el límit abans esmentat del tres per cent (3%). Aquesta indemnització no serà acumulable 
amb les previstes per als casos de resolució indicats als paràgrafs anteriors.  
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Els defectes de la suspensió de les obres determinades a la present Clàusula s’entenen sense 
perjudici d’allò establert per a la pròrroga en els terminis d’execució de les obres a la Clàusula 
4.7. i per a la resolució del contracte per part del CAT a la Clàusula 7.2.4., ambdues d’aquest 
Plec.  
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Capítol VII  -  EXTINCIÓ del CONTRACTE 

Secció 1a  -  CONCEPTE 

 
7.1.1. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. CONCEPTE 

S’entendrà per extinció del contracte el seu acabament o la fi de la relació existent entre les 
parts en base al mateix, sense perjudici d’allò establert a l’article 1591 del Codi Civil. 
 
L’extinció del contracte es produirà per resolució o per conclusió.  
 
La resolució del contracte és la forma d’extinció del mateix abans de la seva conclusió normal 
per alguna de les causes previstes a la Clàusula següent d’aquest Plec. 
 
La conclusió del contracte és la forma normal de compliment i extinció del mateix per la total 
realització de les recíproques obligacions convingudes entre el CAT i el contractista. 

 
 
 
Secció 2a  -  RESOLUCIÓ 

 
7.2.1. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

La resolució del contracte es podrà produir per alguna de les causes següents: 
 
a) Incompliment de les obligacions del contractista.  
b) Desestiment del contractista.  
c) Desestiment del CAT. 
d) Mutu acord de les parts.  
e) Mort del contractista individual. Incapacitat legal.  
f) Extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista.  
g) Declaració de fallida o suspensió de pagaments del contractista.  

 
 
7.2.2. INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

L’incompliment pel contractista de qualsevol clàusula del contracte facultarà el CAT per exigir 
el seu estricte compliment o bé per acordar la resolució del mateix.  
 
Quan el CAT acordi la resolució del contracte per causes imputables al contractista, tal acord 
facultarà el CAT, sense més ni més, per retenir el pagament  de les certificacions en curs 
d’abonament i aplicar el seu import i l’import de la fiança definitiva i de les retencions de 
garantia al pagament de totes les despeses, danys i perjudicis que la resolució contractual 
ocasionin al CAT, havent-ne prou amb que aquest comuniqui els seus imports i el concepte 
per escrit al contractista, per què pugui disposar lliurement de les garanties constituïdes, fins 
al límit que importin les despeses, els danys i els perjudicis.  
 
No obstant allò establert al paràgraf anterior, el CAT haurà de reintegrar al contractista les 
quantitats disposades en tot o en part, si així fos procedent, o bé el contractista haurà de 
satisfer al CAT l’import que aquest acrediti per la resolució i no quedi cobert amb càrrec a les 
garanties constituïdes i als pagaments pendents.  
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7.2.3. DESESTIMENT DEL CONTRACTISTA 

El contractista podrà desistir i declarar resolt el contracte en els supòsits i amb els efectes 
previstos per a tal fi a la Clàusula 6.2.3. d’aquest Plec, relativa a suspensions d’obres. 
 
També podrà el contractista declarar la resolució del contracte, en els casos que tingui dret a 
ell, segons les Clàusules 6.1.2. i 6.1.3. d’aquest Plec relatives a modificacions del contracte. Si 
exercís aquesta facultat de resolució tindrà dret a percebre com a indemnització per tots els 
conceptes l’1% (ú per cent) del pressupost del contracte si no hagués iniciat les obres, o el 
3% (tres per cent) sobre l’import del pressupost de l’obra pendent d’execució, a més de 
l’import dels treballs realitzats i pendents d’abonament si hagués iniciat les obres.  
 
El pur i simple desestiment unilateral del contractista com a causa de resolució del contracte, 
sense existir les causes abans esmentades, produirà els mateixos efectes prevists per al 
supòsit de resolució per incompliment de les seves obligacions a què es refereix la Clàusula 
7.2.2. d’aquest Plec.  

 
 
7.2.4. DESESTIMENT DEL CAT 

Abans de la data de l’inici de les obres el CAT podrà declarar resolt el contracte per simple 
desestiment, si s’escau haurà de satisfer al contractista per tots els conceptes i com a 
indemnització la quantitat d’1% (ú per cent) sobre el pressupost del contracte. 
 
Després de la data d’inici de les obres, el CAT podrà declarar resolt el contracte, per 
desestiment, fundat en una suspensió temporal total, la durada total del qual excedeixi de sis 
mesos o en una suspensió parcial, la durada del qual excedeixi d’un any, o en modificacions 
de projecte, que podrien facultar al contractista per a la resolució del contracte segons la 
Clàusula 6.1.2. d’aquest Plec, amb dret, en cada un d’aquests casos, a percebre el contractista 
com a indemnització per tots eles conceptes el 3% (tres per cent) sobre l’import del 
pressupost de l’obra pendent d’execució, a més de l’import dels treballs realitzats i pendents 
d’abonament. 
 
El pur y simple desestiment unilateral del CAT per causes no imputables al contractista ni a 
cap altra de les previstes a la present Secció 2a, després d’iniciades les obres, conferirà dreta 
al contractista a percebre com a indemnització per tots els conceptes el 6% (sis per cent) 
sobre l’import del pressupost de l’obra pendent d’execució, a més de l’import dels treballs 
realitzats i pendents d’abonament. 

 
 
7.2.5. MUTU ACORD DE LES PARTS 

La resolució del contracte per mutu acord de les parts produirà la seva extinció, amb els 
efectes que en cada cas concret es determinin. 

 
 
7.2.6. MORT DEL CONTRACTISTA. INCAPACITAT LEGAL 

La mort del contractista individual donarà lloc a la resolució del contracte, llevat que els hereus 
s’ofereixin a dur-lo a terme sota les condicions estipulades en el mateix. El CAT podrà acceptar 
o rebutjar l’oferiment, sense que a aquest últim cas tinguin els hereus cap dret a 
indemnització per la resta d’obra deixada d’executar. 
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En cas d’incórrer el contractista en causa d’incapacitat que limiti, en qualsevol forma, la seva 
capacitat d’obrar, podrà el CAT continuar el contracte amb el seu representant legal o bé 
procedir a declarar resolt el mateix, sense dret a cap indemnització a favor del contractista per 
la resta de l’obra deixada d’efectuar. 

 
 
7.2.7. EXTINCIÓ DE LA PERSONALITAT JURÍDICA DE LA SOCIETAT CONTRACTISTA 

L’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista es considerarà al igual que 
l’incompliment de les obligacions del contractista, i produirà els mateixos efectes prevists per a 
aquest supòsit a la Clàusula 7.2.2. d’aquest Plec. No obstant, als casos en què s’extingeixi la 
personalitat jurídica de la societat contractista, en ser absorbida per una altra o fusionar-se 
amb altres o altres constituent o formant part d’una nova, el CAT podrà acordar la continuació 
del contracte si la nova societat ofereix garanties suficients a aquest fi, a judici del CAT. 

 
 
7.2.8. DECLARACIÓ DE FALLIDA O DE SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS DEL CONTRACTISTA 

La declaració de fallida o de suspensió de pagaments del contractista es considerarà com a 
incompliment de les obligacions del contractista i produirà els mateixos efectes prevists per a 
aquest cas a la Clàusula 7.2.2. d’aquest Plec, si bé el CAT, en el supòsit de suspensió de 
pagaments del contractista, podrà acordar la continuació del contracte mentre aquest es trobi 
en condicions d’executar les obres i ofereixi garanties suficients a aquest fi, a judici del CAT. 

 
 
7.2.9. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE EN EL SUPÒSIT D’AGRUPACIÓ TEMPORAL 

D’EMPRESES 

Quan alguna de les empreses que formin part d’una agrupació temporal quedi compresa en 
alguna de les causes previstes als apartats e), f) o g) de la Clàusula 7.2.1. d’aquest Plec, el 
CAT podrà exigir l’estricte compliment de les obligacions pendents del contracte a les restants 
empreses que formen l’agrupació temporal, o bé declarar la resolució del contracte, sense que 
per aquest motiu les empreses que constitueixin l’agrupació temporal o els seus hereus tinguin 
cap dret a indemnització.  

 
 
7.2.10. TERMINIS PER RETIRAR INSTAL·LACIONS, MAQUINÀRIA I EQUIPS 

En el supòsit de resolució del contracte, el contractista, el seu representant legal o els seus 
hereus hauran d’abandonar l’obra i retirar les instal·lacions auxiliars, la maquinària i els equips 
aportats a l’execució de la mateixa, en la forma i terminis que assenyali el Director. 
 
No obstant, tan aviat es produeixi la resolució del contracte, el CAT podrà prendre per sí 
mateix la possessió de les instal·lacions, la maquinària i els equips del contractista que fossin 
adscrits a l’obra, per tal d’evitar danys i perjudicis a la mateixa, i poder continuar l’execució de 
les obres per si mateix o a través d’un altre contractista, si bé quan arribi el termini o els 
terminis que hagués assenyalat el Director el contractista haurà de retirar les seves 
instal·lacions, la maquinària i els equips que ja no siguin necessaris a l’obra. 
 
En el cas previst al paràgraf anterior, el CAT i el contractista podran convenir un preu 
d’arrendament de les instal·lacions, la maquinària i els equips, la permanència del qual a l’obra 
convingui al bon fi de la mateixa i, de no arribar a cap acord al respecte, el preu el 
determinarà un Enginyer de Camins, Canals i Ports designats pel respectiu Col·legi 
professional de Catalunya, sent els seus honoraris abonats per la meitat entre el CAT i el 
contractista. 
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Per al supòsit de demora en l’abandonament de l’obra per part del contractista, s’atindrà a allò 
establert a la Clàusula 7.2.2. d’aquest Plec, respecte a despeses, danys i perjudicis. 

 
 
7.2.11. RECEPCIONS DE LES OBRES EN ELS CASOS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Quan es resolgui el contracte tindran lloc la recepció de les obres amb un termini de garantia 
respecte a les obres que es trobin acabades per complet al acordar-se la resolució i siguin 
susceptibles de l’ús o el servei de què es tracti. 
 
Per a totes les altres obres que no es trobin en el cas anterior, i sigui quin sigui l’estat 
d’avançament en què es trobin, es farà d’immediat la recepció, procedint-se en qualsevol 
supòsit a efectuar el seu amidament i presa de dades. 

 
 
7.2.12. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA PER INCOMPLIMENT DE LES SEVES 

OBLIGACIONS CONTRACTUALS 

Sense perjudici de qualssevulla responsabilitats que per incompliment de les seves obligacions 
pugui incórrer el contractista, el CAT podrà exigir-li: 
 
a) Per demora en la data prevista per a la finalització de les obres, segons allò establert a la 

Clàusula 4.8. d’aquest Plec, i en concepte de clàusula penal convinguda, la quantitat en 
euros equivalent al 0,5 per mil del pressupost del contracte, per cada dia natural de 
retard durant el primer mes de demora, llevat que es fixi una altra quantitat al Plec 
Particular. I el triple de la quantitat fixada per al primer mes, per cada dia de retard que 
es produeixi a partir del mateix. I la meitat d’aquestes quantitats per cada dia natural de 
retard en l’acabament de les obres que hagin d’haver-se realitzat en les dates 
corresponents als terminis parcials bàsics que el Director hagués fixat a l’aprovació del 
programa de treball o en les seves modificacions, segons la Clàusula 4.8. d’aquest Plec, i 
tot això sense perjudici que el CAT pugui declarar resolt el contracte conforme amb la 
Clàusula 7.2.2. d’aquest Plec. 

El CAT, a la seva elecció, les podrà fer seves, descomptant les esmentades penalitzacions 
de les certificacions pendents d’abonament o de les garanties constituïdes. 

Les penalitats per demora en l’incompliment dels terminis d’execució de les obres no 
podran excedir del 20% (vint per cent) del pressupost del contracte, i les corresponents 
als terminis parcials no seran acumulables entre si, ni tampoc a las quals poguessin 
correspondre per incompliment del termini total, si bé el CAT podrà aplicar, en aquest cas, 
la penalitat de major quantia. No obstant, si podran ser acumulables les degudes a 
incompliments del termini total i de terminis parcials que corresponguin a obres de les 
quals poguessin realitzar-se les recepcions provisionals previstes a l’últim paràgraf de la 
Clàusula 7.3.3. d’aquest Plec. 

 
b) Fins que el contractista no hagi presentat en deguda forma al Director el Programa de 

Treball al qual es refereix la Clàusula 4.8. d’aquest Plec, es podrà doblar la retenció 
mensual de garantia indicada a la Clàusula 2.3. del mateix, sense perjudici de reintegrar 
el complement de garantia al contractista quan aquest hagi complert amb aquesta 
obligació. O bé, pel mateix motiu, el Director no podrà donar curs a les certificacions 
d’obra, quedant prorrogat, mentrestant, el termini per al seu pagament. 

 
c) Fins que el contractista no justifiqui el pagament de les darreres liquidacions de quotes a 

la Seguretat Social i dels assalariats als treballadors empleats a l’obra, mitjançant 
exhibició dels impresos TC1 i TC2 segellats per entitat bancària o Tresoreria Territorial de 
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la Seguretat Social i fulls de salari signats pels treballadors, el Director no podrà donar 
curs a les certificacions mensuals d’obra, quedant prorrogat, mentrestant, el termini per al 
seu pagament. 

 
d) La incompareixença de l’adjudicatari a l’acte d’atorgament del document de formalització 

del contracte o a l’acte de replanteig previ a l’inici de les obres facultarà al CAT per fer 
seva la fiança provisional o la definitiva, llevat que la incompareixença en els esmentats 
actes estigués justificada per causa de força major, que haurà d’acreditar l’interessat. En 
cas contrari, amb l’execució de la fiança i el cobrament del seu import pel CAT, ambdues 
parts quedaran lliurades de les seves respectives obligacions. 

 
e) Per haver executat el contractista obres de qualitat dubtosa, o mentre es resol si les parts 

d’obra corresponents han de ser demolides o bé acceptades amb depreciació, segons allò 
establert a la Clàusula 4.17 d’aquest Plec, el Director podrà elevar l’import de la retenció 
de garantia a què es refereix la Clàusula 2.3. d’aquest Plec, fins al límit del 15% (quinze 
per cent) de les especificacions.  

Aquesta retenció complementària serà retornada al contractista quan hagin desaparegut 
les causes que la van motivar. 

 
 
 
Secció 3a  -  CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE 

 
7.3.1. CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE 

Quan el contracte conclogui normalment pel total compliment de les recíproques obligacions 
convingudes entre el CAT i el contractista, s’atindrà a allò disposat a la present secció. 

 
 
7.3.2. AVÍS D’ACABAMENT DE L’OBRA 

El contractista o el seu Delegat, amb una antelació mínima d’un mes, comunicarà per escrit al 
Director la data prevista per a l’acabament de l’obra. 
 
El Director, en cas d’estar conforme amb l’esmentada comunicació del contractista, la posarà 
en coneixement del CAT. 

 
 
7.3.3. RECEPCIÓ DE L’OBRA 

El CAT determinarà la data en què tindrà lloc la recepció de les obres, que s’efectuaran dins 
del mes següent al seu acabament. 
 
El contractista, o bé per delegació fefaent i expressa del seu representant, té l’obligació 
d’assistir a la recepció de l’obra. 
 
En cas d’incomplir aquesta obligació no podrà exercitar cap dret que pogués derivar de la seva 
assistència i , en especial, la possibilitat de fer constar a l’acta cap reclamació en ordre a 
l’estat de l’obra i a les previsions que la mateixa estableixi respecte als treballs que hagi de 
realitzar en el termini de garantia. 
 
De la recepció de les obres s’estendrà acta per triplicat exemplar, que signaran el representant 
del CAT, el Director i el contractista o el seu Delegat, expressament facultat per a l’acte en 
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forma fefaent, sempre que hagin assistit a l’acte de recepció, retirant  un exemplar d’aquesta 
acta cadascun dels signants. 
 
Si el contractista o el seu Delegat no han assistit a la recepció de les obres, el CAT li remetrà 
amb acusament de recepció un exemplar de l’acta. 
 
Si les obres no es troben en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el Director farà 
constar a la mateixa les instruccions precises i detallades per tal de posar remei als defectes 
observats, fixant el termini al contractista per efectuar-lo, i s’assenyalarà un nou dia i hora en 
el qual es farà un nou reconeixement per a la recepció de les obres. Aquest termini no eximirà 
el contractista de les obligacions i de la responsabilitat que en derivin del compliment dels 
terminis del contracte. 
 
Si arribat el nou termini assenyalat per a la recepció de les obres no es troben en estat de ser 
rebudes, el CAT podrà optar per resoldre el contracte amb els efectes de la Clàusula 7.2.2. 
d’aquest Plec, o acabar les obres por sí mateix o encarregar el seu acabament a un tercer de 
la seva elecció, a compte del contractista i amb càrrec a les garanties constituïdes i a la part 
de preu pendent de pagament. En aquest cas, i als efectes de les responsabilitats del 
contractista per incompliment de termini, i tots aquells altres efectes que siguin procedents, 
s’estimarà com a data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què el CAT 
es faci càrrec de les obres per al seu degut acabament d’un termini igual al qual, d’acord amb 
el paràgraf procedent, hagués concedit al contractista per reparar els defectes observats. 
 
Si es troben les obres en bon estat i d’acord a les prescripcions previstes, el CAT les donarà 
per rebudes i podrà destinar-les a l’ús que correspongui. 
 
En la mateixa forma abans indicada, si el CAT ho estima convenient, podran practicar-se 
recepcions parcials d’aquelles parts d’obres que puguin posar-se en servei, verificant-se 
simultàniament un amidament parcial i valoració parcial a compte de la definitiva que 
correspongui. 

 
 
7.3.4. CONSERVACIÓ DE LES OBRES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà d’un any a comptar des de la recepció de les obres, llevat que es 
fixi un altre al Plec Particular de Clàusules del Contracte. 
 
En cas de donar-se lloc a recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de les respectives recepcions parcials. 
 
Durant aquest termini de garantia, cuitarà el contractista, en tot cas, de la conservació d’acord 
amb les instruccions del Director o del CAT, procurant sempre que aquests treballs no 
obstaculitzin drets de tercers ni el servei corresponent de l’obra, i sol·licitant si s’escau les 
autoritzacions que siguin precises dels organismes públics o privats afectats. 
 
Si el contractista descuidés la conservació i donés lloc a què perilli l’obra o el servei, a l’ús del 
qual es destini, s’executaran pel CAT o persona per aquest designada i a costa del contractista 
els treballs necessaris per evitar el dany. 
 
El contractista respondrà dels danys o deterioraments que puguin produir-se a l’obra durant el 
termini de garantia, llevat que provi que els mateixos han estat ocasionats pel mal ús 
d’aquelles, ja sigui pel CAT, pels usuaris o pels encarregats de la seva explotació. 
 
En el cas que el contractista hagués demostrat  fefaentment la condició de mal ús a què es 
refereix el paràgraf anterior, el CAT podrà decidir que les obres de conservació o reposició 
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corresponents siguin realitzades per sí mateix, per tercers o pel contractista. En aquest últim 
cas, el contractista haurà de realitzar les esmentades obres i tindrà dret a ser reemborsat del 
seu import pel CAT, bé en regim de preus unitaris si els hagués, o bé mitjançant preus 
contradictoris. 

 
 
7.3.5. AMIDAMENT GENERAL I VALORACIÓ FINAL DE LES OBRES 

Després de rebudes les obres, es procedirà al seu amidament general i definitiu. El 
contractista, personalment o mitjançant el seu representant acreditat fefaent, tindrà l’obligació 
d’assistir els dies i l’hora assenyalats pel Director a la presa de dades i realització de 
l’amidament general, que s’efectuarà seguint les instruccions del Director. 
 
El Director, amb la concurrència del contractista o del seu representant, en base a la presa de 
dades esmentades i tenint en compte complementàriament l’acta de replanteig, els 
amidaments i les preses de dades efectuades durant l’execució de les obres, el llibre d’ordres i 
la resta de documents relatius a les obres, establirà l’amidament general i, d’acord amb ella i 
la resta de condicions del contracte, la valoració final.  
 
D’aquest amidament i valoració l’aixecarà acta en triplicat exemplar, que signaran el Director i 
el contractista o el seu representant, retirant un exemplar cadascun dels signants, i el tercer el 
lliurarà el Director al CAT. 
 
Si el contractista o el seu representant no assistís a l’amidament, valoració i signatura de la 
corresponent acta, el Director li remetrà, amb certificació de rebuda, un exemplar de l‘acta, 
però aquell no podrà exercitar cap reclamació sobre l’esmentada valoració, llevat que justifiqui 
la seva absència per causa de força major.  
 
Si el contractista o el seu representant signés l’acta sense reserves, s’entendrà acceptat 
l’amidament i valoració de les obres. 
 
Si el contractista o el seu representant signés l’acta amb reserves o provés la seva absència a 
l’acte per causa de força major, podrà formular les reclamacions que estimi oportunes, en el 
termini de quinze dies naturals següents, en el primer cas a comptar des de la data de l’acta, i 
en el segon cas a comptar des de la data de la recepció de l’acta.  
 
Les reclamacions les formularà el contractista mitjançant escrit dirigit al Director, qui adjuntarà 
el seu informe al respecte, adoptant el CAT la decisió que correspongui d’acord a allò 
convingut al contracte.  
 
En cas de no formular el contractista les reclamacions a què es refereix el paràgraf anterior 
dins del termini dels indicats quinze dies naturals, encara que hagués fet constar les seves 
reserves a l’acta, aquesta s’entendrà acceptada, quedant sense cap efecte aquestes reserves. 

 
 
7.3.6. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. PROJECTE DE LIQUIDACIÓ 

En base a la valoració de les obres i resta de condicions del contracte, i dins del termini de 
quatre mesos de la data de recepció, s’estendrà la certificació de liquidació de les obres.  
 
D’aquesta liquidació es donarà coneixement al contractista, per què en el termini de quinze 
dies naturals presti la seva conformitat a la mateixa o manifesti els objeccions que estimi 
oportunes. Transcorregut aquest termini sense oposar objeccions, s’entendrà acceptada la 
liquidació pel contractista. 
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Les objeccions que estimi oportunes fer el contractista a la vista de la liquidació les dirigirà per 
escrit al CAT a través del Director, qui adjuntarà el seu informe al respecte, adoptant el CAT la 
decisió que correspongui d’acord a allò establert al contracte. 
 
Si el saldo de la certificació de liquidació fos favorable al contractista, aquest tindrà dret al seu 
abonament i, si fos favorable al CAT, el contractista haurà de reintegrar-li l’excés percebut, i 
en qualsevol de ambdós casos el pagament s’efectuarà dins del termini de dotze mesos a 
comptar des de la data de la recepció de les obres. 
 
El contractista quedarà obligat a lliurar al Director tota la documentació que li demani per 
realitzar el Projecte de Liquidació, essent totes les despeses que origini l’esmentat projecte a 
càrrec del contractista. 

 
 
7.3.7. DEVOLUCIÓ DE GARANTIES 

En cas de no existir responsabilitats pendents pel contractista, el CAT li retornarà les garanties 
constituïdes en el termini d’un mes a comptar des de la data de conclusió de la garantia. 
 
En cas d’existir responsabilitats pendents durant el termini de garantia, el CAT podrà optar per 
executar les garanties dipositades. 

 
 


