
 

 

 

 
 

MODEL DE CONTRACTE 
 

 
 

REUNITS 
 
 
 
D’una part,  
 
El senyor Sr.___________, major d’edat, amb domicili professional a Barcelona, La 
Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002,  i amb DNI/NI. núm. núm. 
______________. 
 
Intervé en nom i representació del CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, 
amb NIF ____________ i domicili a La Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en 
la seva condició de ________, en virtut de l’escriptura - atorgada davant el notari de 
Barcelona Sr. _____________ en data ____________, i amb número de protocol 
____ (en endavant EL PROMOTOR). 
 
Manifesta el/la Sr./Sra.  _____________  que les facultats conferides per la seva 
representada no han estat revocades, limitades ni suspeses. 
 
 
I de l’altra part,  
 
__________, major d’edat, amb domicili professional a _______________, i amb 
DNI/NIF. núm. __________________ 
 
Intervé en nom i representació de la companyia _________________ domiciliada a 
____________, amb CIF núm. _______________, en la seva condició 
d________________, en virtut de l’escriptura atorgada davant el notari de 
________ Sr. _____________ en data ____________, i amb número de protocol 
____  (en endavant EL CONTRACTISTA). 
 
Manifesta el/la Sr/Sra. ____________ que las facultats conferides per la seva 
representada no han estat revocades, limitades ni suspeses. 
 
 
Es reconeixen mútuament plena capacitat per aquest acte, i 

 
 

EXPOSEN 
 

I.- Que el CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU és promotor de les 
obres/actuacions consistents en l’execució del projecte de neteja i manteniment de 
la pintura del saló dels miralls, vestíbul  i de l’escalinata imperial del Gran Teatre del 
Liceu. 
 



 

                             

II.- El projecte de les obres de les quals es contracta l’execució fou redactat pels 
arquitectes Sr.Lluís Dilmé i Romagòs i el Sr. Xavier Fabré i Carreras des del seu 
despatx DILMÉ FABRE I TORRAS i Associats, S.L.P., en exercici legal de la seva 
professió, habilitats al Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb els respectius 
nombres de col.legiats 17.842-1 i 17.883-7. 
 
III.- Que ______________________ és una empresa que i va concórrer al procés 
de licitació per a l’execució de les obres esmentades, resultant adjudicatària de les 
mateixes en concurrència amb altres empreses constructores.  
 
IV.- Que _____________ ha acreditat davant  la Mesa de Contractació del 
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte. 
 
V.-  Que per l’ exposat, les parts subscriuen el present Contracte d’execució d’obra  
que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
1.1.- El CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU  d’una part, i de l’altra 
______________, assumint la integritat dels drets i obligacions dimanants del 
present document, formalitzen, el present contracte d’execució de les actuacions 
corresponents al Projecte esmentat a la part expositiva, definides pels següents 
documents contractuals: 
 

a) El present contracte. 
 

b) Projecte com annex núm. 1. 
 

c) Plec de Prescripcions Tècniques, Plec de Clàusules Particulars i Quadre de 
característiques, com annex núm. 2. 

 
d) Oferta Econòmica i documentació aportada pel CONTRACTISTA, com 

annex núm. 3. 
 
 

1.2.- El CONTRACTISTA amb caràcter previ a la signatura del Contracte, ha 
inspeccionat l’obra tal com es troba en aquest moment, així com els seus voltants, per 
la qual cosa té un perfecte coneixement de la naturalesa i característiques de la 
mateixa, de les condicions físiques i de les necessitats de material i equips per a dur a 
terme el Projecte, dels mitjans d'accés a l'obra i, en general, de tots els factors que 
d'alguna manera poden condicionar o influir l'execució de les obres objecte d'aquest 
Contracte.   

 
El CONTRACTISTA declara també haver examinat la documentació definitòria de les 
obres, que considera suficient, així com el Annexos del present contracte, i haver 
sol·licitat i obtingut tota la informació necessària fins i tot, sobre aquells extrems o 
detalls omesos en els esmentats documents. En conseqüència, el CONTRACTISTA 
renúncia a al·legar, en el curs de les obres, qualsevol omissió, insuficiència o 
divergència dels documents que li han servit de base per a l'acceptació de les 



 

                             

condicions del Contracte, i s'obliga a realitzar sense cap cost per al PROMOTOR, 
encara que no hagués estat expressament inclosa en els documents corresponents, 
aquells treballs i instal·lacions que vinguin imposats per la lògica viabilitat del Projecte. 

 
Així mateix, el CONTRACTISTA declara la seva capacitat per desenvolupar els 
treballs objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, 
prescripcions i condicions exposades en la documentació contractual, quina 
interpretació i definició dels detalls correspondrà a la Direcció Facultativa, i pel preu 
que es detalla en el pacte quart d’aquest document. 

 
1.3.- La qualitat dels esmentats treballs i instal·lacions haurà d'estar en consonància 
amb el conjunt de l'obra, i els documents que formen part del present Contracte. 
 
1.4.--  Queda  nomenat  com  a  representant  del  CONTRACTISTA  per  a  l’exercici  
dels  drets  i compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb 
facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, com a Cap d’Obra el 
Sr.___________ . 

 
Les facultats que dimanen del nomenament com a cap d’obra, no poden ser 
revocades ni limitades de cap manera pel CONTRACTISTA, llevat que 
simultàniament designés a un altre representant per a substituir, amb iguals poders, 
al que fos cessat. Així mateix s’obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol 
causa el delegat i/o el cap d’obra procedirà en un termini que no excedirà a vuit 
dies, al nomenament per escrit d’un substitut del delegat o del cap d’obra. El 
substitut haurà de reunir les mateixes aptituds, en termes de capacitat i solvència 
que el substituït. El seu nomenament haurà d’ésser aprovat pel PROMOTOR de 
forma explícita i per escrit, prèvia comunicació per part del CONTRACTISTA al 
PROMOTOR de la seva identitat, experiència i mèrits. 

 
 
SEGON.- LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 
2.1.-  La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra 
(Arquitecte) i les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels 
documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat Projecte 
(si és el cas), l’emissió d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan 
s’executi el Projecte, la signatura de l’Acta de replanteig, la certificació, liquidació i 
recepció dels treballs, Certificat de Final d’Obra, etc. 
 
2.2.- El CONTRACTISTA haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions 
complementàries que li siguin dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació 
de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions de 
control, amidament, valoració i d’informació relacionades amb l’execució de les 
obres. 
 
2.4.- El CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU i/o la Direcció Facultativa 
podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s’executin 
d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres. 
 



 

                             

2.5.-  Les instruccions de la Direcció Facultativa al CONTRACTISTA s’emetran per 
escrit i quedaran recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser 
degudament diligenciat a l’inici dels treballs o actes de visites d’obres. El 
CONTRACTISTA està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 

 
Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per a l’empresa 
constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. El CONSORCI DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU o qualsevol altre organisme competent tindran accés puntual 
al contingut d’aquest suport documental. 

 
2.6.- El CONTRACTISTA accepta expressament i formalment el caràcter i la 
condició que en aquest Pacte s’atorga a la DIRECCIÓ FACULTATIVA, i s’obliga a 
acceptar les ordres i indicacions que rebi d’ella en el marc del que preveu el 
present Contracte. 
 
El CONTRACTISTA s’obliga a facilitar l’acció inspectora de les obres per part de 
les Administracions competents, i en tot cas per part de la DIRECCIÓ 
FACULTATIVA i al PROMOTOR –o, si s’escau, d’una altra persona que aquesta 
pugui designar.- 
 
 
TERCER.-  INICI I EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 

3.1.- El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment 
finalitzades, es preveu en el Quadre de Característiques. 
 
 
QUART.- PREU 
 
4.1.- El preu d’aquest contracte s’estableix en la quantitat de 
______________________ EUROS AMB _______________ CÈNTIMS 
(_____________€), de conformitat amb l’oferiment econòmic presentat per 
________________________ que s’incorpora al present contracte. Aquest preu 
s’ha d’afegir l’IVA corresponent, en cas de que no correspondre legalment 
l’exempció d’aquest impost. 

 
4.2.- Els preus unitaris són fixes i no revisables durant el període d’execució de les 
Obres. 
 
En conseqüència, el CONTRACTISTA renuncia a sol.licitar qualsevol increment de 
preu encara que quan durant l’execució del les Obres es produeixi augments en els 
sous, en el cost dels materials o en qualsevol dels conceptes inclosos en els preus 
unitaris. 
 
 
CINQUÈ.- FORMADE PAGAMENT 
 
5.1.- EL PROMOTOR abonarà al CONTRACTISTA el preu de la següent manera: 
 

- 30 % (_________________________ euros) a la signatura del present 
contracte. 



 

                             

  
- 70 % contra presentació de la certificació final d’obra 

(_________________________ euros) . 
 
 

L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts trenta (30) dies des de la 
data de validació de la factura. 
 
 
SISÈ.-   SEGURETAT I SALUT.   
 
6.1.- Un dels apartats del Projecte és l’estudi de seguretat i salut. En relació amb 
aquest estudi i en compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, el 
licitador elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a l’estudi, en funció 
del seu popi sistema d’execució de l’obra, que no podrà implicar disminució dels 
nivells de protecció previstos a l’estudi contingut en el Projecte. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel 
Coordinador en matèria de Seguretat i de salut durant l’execució de l’obra que emetrà 
un informe al respecte. 
 
El termini màxim que s’estableix per a l’elaboració i aprovació del Pla és de tres (3) 
dies hàbils a comptar a partir de la formalització del contracte i sempre abans de la 
formalització de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig que indica l’inici 
del termini d’execució de l’obra.  
 

6.2.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra 
gaudirà de les més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat 
les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
Per tant, el CONTRACTISTA haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes 
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al 
seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades amb la funció 
d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
6.3.- El CONTRACTISTA haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions 
complementàries que li siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la 
regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les operacions 
de control, supervisió i en general, d’informació, relacionades amb l’aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut, i el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals. En concret, el CONTRACTISTA subministrarà al Coordinador  de  
Seguretat  i  Salut  la  informació  necessària  per  a  complir  el  Reial  Decret 
1627/1997. 

 

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la 
Direcció Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i 
salut, advertirà d’aquesta circumstància al CONTRACTISTA, quedant facultat per a 
suspendre l’execució de treballs determinats o de la totalitat de l’obra quan 
considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i 
salut dels treballadors. 



 

                             

 

6.4.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel CONTRACTISTA en funció 
del procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de 
tercers contractistes i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir 
al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 

 

6.5.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses 
intervinents i els representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al 
Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i 
alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut 
estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans així com de la 
Direcció Facultativa de l’Obra. 

 

6.5.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
Seguretat i Salut de l’Administració Pública competent. 

 

6.6.- En qualsevol cas, el CONTRACTISTA serà plenament responsable de la 
correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu 
propi personal com pel dels seus subcontractistes. 
 

6.7.-  En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa 
imputable al CONTRACTISTA, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin 
d’aplicació, EL PROMOTOR podrà suspendre l’abonament de la partida 
corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball- 

 
6.8.-  El  coordinador  de  Seguretat  i  Salut  tindrà  al  seu  càrrec  el  llibre  
d’incidències  i  el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat 
i Salut en les obres de construcció. 
 

 

SETÈ.- SUBCONTRACTACIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 

7.1.- El CONTRACTISTA, amb estricte compliment del que disposa la Llei 
Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, podrà 
subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte amb tercers fins 
a prestacions parcials que no excedeixin del 25% de l’import de l’adjudicació. Per al 
còmput d’aquest percentatge màxim no es tindran en compte els subcontractes 
conclosos amb empreses vinculades al CONTRACTISTA, entenent-se per tals les 
que es troben en algun dels supòsits previstos en l’article 42 del Codi de Comerç. 

 

Caldrà que el CONTRACTISTA es responsabilitzi solidàriament de les obligacions 
dels tercers contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la 
qualificació i especialització  del  personal  dels  tercers  contractistes.  El 
PROMOTOR  restarà  sempre aliè i  al  marge  de  les  relacions  entre  el 
CONTRACTISTA  i  el  subcontractista,  no  essent responsable en cap cas per les 
conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i 
continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el CONTRACTISTA a tots 



 

                             

els efectes. 

 

El CONTRACTISTA s’obliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu 
pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 
previstos en aquest Contracte entre el PROMOTOR i el CONTRACTISTA. 

 

7.2.-   El CONTRACTISTA   haurà   d’informar,   per   escrit   i   amb   l’antelació   
suficient,   al PROMOTOR i al Coordinador de Seguretat i Salut als efectes 
previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, de tots els 
subcontractes que celebri amb tercers, detallant,  de  conformitat  amb  la  seva  
oferta,  la  identitat  del  subcontractista,  les  parts del Contracte a realitzar pel 
subcontractista, la justificació de l’aptitud per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de que disposa i la seva experiència. En el cas que el 
subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de subcontractació, i/o en el cas que la seva solvència tècnica i professional 
hagués quedat acreditada a l’oferta presentada pel CONTRACTISTA, la 
comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà al CONTRACTISTA de la 
necessitat de justificar l’aptitud d’aquell. 

 

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als 
compromesos pel CONTRACTISTA  en  la  seva  oferta  hauran  de  comptar  amb  
la  prèvia  conformitat del PROMOTOR que podrà donar-la o denegar-la al seu 
criteri dintre dels vint dies naturals següents a la recepció de la notificació de la 
proposta de canvi per part del CONTRACTISTA. Cas de denegar- se expressament 
dita conformitat o no donar-se expressament  durant l'esmentat termini, el 
CONTRACTISTA restarà obligat a mantenir la subcontractació compromesa. 

 

A l’escrit dirigit al PROMOTOR s’adjuntarà una declaració del subcontractista, 
donant fe que no està incurs en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat 
per a contractar ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició 
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts en el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en endavant TRLCSP, i que compleix la normativa en 
matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

 

A més de l’anterior, s’adjuntaran les certificacions administratives, expedides per 
organisme competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les 
obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, 
en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre. 

 

7.3.- El CONTRACTISTA en cap cas podrà subcontractar amb persones o 
empreses incurses en suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o 
compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 
subcontractista en els termes establerts pel TRLCSP. 

 
7.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del 
CONTRACTISTA que assumeix la total responsabilitat de l’execució del Contracte 
enfront el PROMOTOR d’acord amb aquest Contracte. 

 
El coneixement que el PROMOTOR tingui dels subcontractes celebrats en virtut 
dels escrits de la clàusula 7.2 no alterarà la responsabilitat exclusiva del 



 

                             

CONTRACTISTA. 

 
7.5.- Previ a l’inici dels treballs per part del tercer CONTRACTISTA el 
CONTRACTISTA s’obliga a disposar de l’acceptació expressa i per escrit per part 
d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que en donarà trasllat al 
Coordinador de Seguretat i Salut. El CONTRACTISTA introduirà modificacions al 
Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer CONTRACTISTA ho consideri adient, 
amb l’expressa aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per 
al tercer CONTRACTISTA i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es 
podrà donar inici als corresponents treballs. 
 
7.6.- El CONTRACTISTA és el responsable de la coordinació dels diferents 
subcontractistes que participin en l’obra.  

 
7.7.- És una obligació del CONTRACTISTA, quan subcontracti amb altres, 
comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’ afiliació i alta 
en la Seguretat Social dels treballadors de  les  empreses  amb  les  quals  
subcontracti,  així  com  notificar  el  compliment  d’aquesta obligació al 
PROMOTOR. 
 
7.8.- .- El CONTRACTISTA en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents 
a l’execució de l’obra, derivats d’aquest Contracte.  

 

 

VUITÈ.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
8.1.- El CONTRACTISTA i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i 
trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li 
pertoquen en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de 
riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent estricta i rigorosament 
responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat del PROMOTOR del 
compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part del PROMOTOR, sense que això impliqui no obstant 
cap obligació per aquest últim, el CONTRACTISTA haurà d’acreditar sempre que li 
sigui requerit pel PROMOTOR, tenir complides totes les obligacions esmentades 
en el paràgraf anterior, posant a disposició del PROMOTOR, en tot moment, els 
documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement del PROMOTOR les contractacions de 
nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva 
afiliació i alta en la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels corresponents 
TC2. Es designa al Coordinador de Seguretat i Salut contractat pel PROMOTOR 
com a persona responsable de vetllar pel compliment de l’obligació del 
CONTRACTISTA de que els treballadors destinats a l’execució del contracte 
estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social. 
 
8.2.- Seran a càrrec exclusiu del CONTRACTISTA totes les despeses i impostos 
que s’originin per raó de la constitució de fiances dimanants d’aquest i, en el seu 
cas, els que es causin per la subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les 



 

                             

seves revisions. 
 
8.3.- El CONTRACTISTA serà responsable dels accidents que puguin passar a tot 
el personal de l’obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització 
dels treballs encomanats, sense perjudici de les demés responsabilitats que la 
legislació vigent estableixi amb caràcter preceptiu. 
 
8.4.- El CONTRACTISTA es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als 
reglaments de seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels 
treballs contractats, sense perjudici  de  les  demés  responsabilitats  que  la  
legislació  vigent  estableixi  amb  caràcter preceptiu. 
 
8.5.- El CONTRACTISTA serà responsable de qualsevol retard que es pugui 
produir en l’execució de les obres així com dels danys que es puguin generar per 
incompliment que li sigui imputable de la normativa ambiental. 
 
 
ONZÈ.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
El PROMOTOR  podrà  haver  avançat  la  sol·licitud  d’autoritzacions,  permisos  i 
llicencies que requereixi l’execució de l’obra. En aquest cas, el PROMOTOR 
facilitarà al CONTRACTISTA tota la informació i documentació referent a les 
esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de 
l’obra. 
 

DOTZÈ.-  RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
12.1.-  Almenys deu (10) dies abans de la completa finalització de les obres i 
sempre dins el termini màxim, el CONTRACTISTA informarà  al PROMOTOR  de  
la  data  concreta  de  la  seva  finalització,  interessant-se perquè es dugui a terme 
la recepció d’aquesta. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats 
tots els treballs encomanats al CONTRACTISTA com a conseqüència del present 
Contracte, i de conformitat amb el que en aquest s’especifica. 
 
12.2.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la 
determinació dels amidaments  definitius  i  del  valor  de  l’obra  i  la  seva  
liquidació conforme  a les  condicions econòmiques i de pagament previstes en 
aquest Contracte, en un termini màxim de tres mesos. 
 
12.3.- Dintre el termini de 15 dies anteriors al termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, redactarà un informe sobre l’estat de les obres i si es troben  en 
perfecte estat, es procedirà a formalitzar la corresponent Acta de la fi del període 
de garantia donant-se per finalitzat aquest període. 
 
12.4.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la 
clàusula 12.1. no s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable 
al CONTRACTISTA, aquest podrà interessar d’El PROMOTOR que comenci a 
comptar el període de garantia. L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en 
cap cas la recepció de les obres ni eximirà al CONTRACTISTA del compliment de 
les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present clàusula, 



 

                             

resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui. 
 
DOTZÈ.- GARANTIA  
 
12.1.- La garantia fiançarà l’exacte compliment per part del CONTRACTISTA de 
totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del 
present Contracte, i estarà vigent fins a la fi del període de garantia. 
 
12.2.- Durant el termini de garantia, que es fixa en dos (2) anys des de la recepció 
de les obres, el CONTRACTISTA serà responsable d’executar en l’obra tota classe 
de correccions  reparacions que El PROMOTOR consideri necessàries per a que 
aquestes obres compleixin totalment a la fi del període de garantia les condicions 
del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i 
instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
Si el CONTRACTISTA no complís els terminis i condicions assenyalats per la 
conservació i funcionament, El PROMOTOR prèvia comunicació per escrit al 
CONTRACTISTA podrà encarregar directament aquells treballs a altres empreses. 
En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, siguin pel 
CONTRACTISTA, siguin per altra empresa, seran sempre a càrrec del 
CONTRACTISTA.   
 
 
 
TRETZÈ.- PENALITZACIONS  
 
13.1 Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que 
concedeix el present Contracte al PROMOTOR, aquest tindrà dret a aplicar i 
percebre penalitzacions per Incompliment dels terminis d’execució de les obres per 
causes imputables al Contractista que consten en el Plec de Clàusules Particulars.  
 
CATORZÈ.-  RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

14.1 Les causes de resolució del contracte, la forma d’aplicar-les i els seus 
efectes, són els que consten al Plec de Clàusules Particulars, a l’article 212 i 
següents i a l’article 223 i següents del TRLCSP. 
. 
                         
 
QUINZÈ.-  RISC DE L’OBRA 
 
15.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del CONTRACTISTA. 
 
15.2.- En conseqüència les obres s’executaran quant al seu cost, terminis 
d’execució i art de construcció, a risc i ventura del CONTRACTISTA, excepte en 
els següents supòsits de força major, i sempre que no existeixi actuació imprudent 
per part del CONTRACTISTA: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, 
terratrèmols, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, 



 

                             

inundacions i altres similars. 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 
alteracions greus de l’ordre públic. 
 
15.3.-  La  sola  presentació  d’oferta  implica  la  declaració  per  part  del  
CONTRACTISTA  d’haver complert amb la seva obligació de reconèixer tots els 
llocs en què han d’executar-se obres i tenir coneixement de les seves condicions, 
inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat detingudament els documents 
del Projecte, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva 
oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que 
es responsabilitza de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en perfectes 
condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
15.4.- Serà obligació del CONTRACTISTA realitzar  les  obres de manera que es 
procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu 
compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es 
derivessin de l’execució de les obres alliberant a El PROMOTOR de tota 
responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 
 
Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis 
adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i 
perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. 
 
15.5.-   El   CONTRACTISTA   no   solament   respondrà   dels   actes   propis,   
sinó   també   dels subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti 
serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la 
legislació vigent. 
 
15.6.- El CONTRACTISTA respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra 
per tercers, abans de la seva recepció. 
 
El CONTRACTISTA respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a 
tercers, que li siguin imputables. 
 
Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, El PROMOTOR 
podrà prendre, a càrrec del CONTRACTISTA les mesures necessàries per evitar o 
reparar tals danys per manca de vigilància. 
 
15.7.- El CONTRACTISTA serà responsable de quants perjudicis es derivin de les 
pertorbacions que es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de 
qualsevol classe, havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigació 
prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar l’afectació a allò 
indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu cas. 
 
15.8.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini 
d’expiració de la garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment 
contractual per part del CONTRACTISTA, aquest respondrà dels danys i perjudicis 
durant el termini de 15 anys a partir de la data que resulti anterior entre la de 
recepció o l’estimada de conclusió de les obres. Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del 
CONTRACTISTA restarà extingida totalment. 
 
 



 

                             

SETZÈ.- DOMICILI PER A LES NOTIFICACIONS 
 
Totes les notificacions derivades del present contracte que es realitzin entre les 
parts hauran d’ésser fetes per escrit i per algun del següents medis: (i) entrega en 
ma, (ii) correu certificat amb acusament de rebuda, (iii) fax o burofax o (iv) correu 
electrònic. Les notificacions hauran de dirigir-se a les adreces que s’indiquen a 
continuació o a aquelles que cada Part designi en substitució de les mateixes. 
 
CONTRACTISTA 
C/ ____________ 
_______________ 
 
PROMOTOR 
C/ La Rambla, 51-59 
08002 Barcelona 
 
 
DISSETÈ.-  CONFIDENCIALITAT 
 
EL CONTRASTISTA està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter 
confidencial respecte de tota aquella informació, dades o antecedents que, no 
essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte o en tingui 
coneixement amb ocasió del mateix, o que així expressament li indiqui el 
PROMOTOR, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. 
 
 
DIVUITÈ.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1.- De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EL CONTRACTISTA 
informa que amb motiu de la celebració del contracte, les dades de caràcter 
personal del signant del mateix seran incloses en un fitxer responsabilitat del 
CONTRACTANT. Així mateix, s’informa que la finalitat del tractament i recollida de 
les dades serà la gestió i execució del contracte, així com la gestió econòmica, 
comptable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la gestió de 
cobraments i apagaments Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al 
CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, al domicili indicat, adjuntant una 
còpia de DNI. 
 
2.- El CONTRACTISTA, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a 
la formalització del present contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui 
dades de caràcter personal referent als seus treballadors, tercers i/o 
col·laboradors, garanteix que amb caràcter previ al seu lliurament al PROMOTOR 
ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequívoc pel 
tractament de les seves dades personals i per la comunicació de les mateixes al 
PROMOTOR, per a ser tractades per aquesta amb la finalitat de la gestió i 
execució del contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar 
els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant del PROMOTOR com 
entitat responsable del tractament. 
 
 
DINOVÈ.- RÈGIM JURÍDIC I FUR 



 

                             

 
.1.- D'acord amb allò previst en l'article 20 del TRLCSP, el present contracte es 
regirà per les normes del dret privat pel que fa als efectes, compliment i extinció, i 
per allò previst al TRLCSP i a les previsions  de l’article  72  de  la Directiva  2014/ 
24/UE que són d’aplicació directa pel que fa a la seva modificació.  
 
.2.- Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la 
jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb 
renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. L’ ordre jurisdiccional 
civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als 
efectes, compliment i extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb 
allò previst a l’article 21 del TRLCSP.  
 
3.- Qualsevol de les parts podrà determinar l’elevació a públic del present 
Contracte, essent les despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
 
I perquè consti a tots els efectes, afirmant-se i ratificant-se en el contingut del 
present Contracte, amb promesa de complir-lo bé i fidelment, ambdues parts el 
signen per duplicat d’exemplars i a un sol efecte, a la ciutat i la data indicats a 
l’encapçalament. 
 
 
CONTRATISTA           PROMOTOR 
Sr. _____________         Sr. ______________ 
 
 
 
 
______________         CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

 
 
 
 
 


