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dur fara del període lectiu, ja sigui durant les vacances de Nadal, Setmana Santa, 
estiu i caps de setmana. S'executaran les obres segons la segmentació d'espais 
propasada i consensuada entre la direcció d'obra i FUNITEC. 

3.4. Simultane'itat amb altres obres 

Si durant el transcurs de l'obra es determinés que s'han d'executar altres obres, per 
altres empreses i de manera simultania a les obres objecte d'aquest contracte, i aixo 
interferís en l'ambit definit al projecte, el contractista haura de permetre la seva 
execució. En cas necessari el contractista haura de reorganitzar les tasques i 
modificar la seva planificació, previ acord amb la direcció d'obra i els tecnics FUNITEC 
La Salle, sense que aquests canvis hagin de suposar un retard en el termini global 
de l'obra. El contractista prendra qualsevol mesura addicional, ja sigui tecnica o de 
seguretat), que sigui necessaria per la correcta execució de les obres simultanies. 
S'inclou la figura de coordinador d'empreses en cas de que es doni la simultane"itat 
entre empreses constructores. 

3.5. Senyalització de les obres 

El contractista esta obligat a instal•lar pel seu compte els senyals precisos per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punt de possible 
perill que se'n derivin, tant a la zona com a les seves rodalies. 

3.6. Comprovació del replanteig 

En el termini maxim de 7 dies a partir de la formalització del contracte s'efectuara la 
comprovació del replanteig de les obres, en presencia del contractista o del seu 
representant. 

No es podra iniciar l'obra sense que s'hagi estes l'acta de comprovació del replanteig 
i en el cas que s'hagin fet constar les reserves que s'estimin fonamentades, fins que 
es dicti resolució que n'ordeni l'inici o la suspensió definitiva. 

3.7. Termini de durada del contracte 

El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball 
que s'aprovi, si s'escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la 
formalització de l'acta de comprovació del replanteig. La data límit d'execució de 
l'activitat objecte d'aquest contracte quedara fixada a 31 de juliol de 2023. 

L'acta de comprovació del replanteig i els terminis parcial que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen 
integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 

3.8. Lliurament de documentació as built 

Un cop finalitzada l'obra i en el període maxim de quatre setmanes posteriors a 
!'entrega de l'obra, !'empresa adjudicataria estara obligada a entregar en format 
digital i en un únic arxiu tata la documentació as-built generada a l'obra i integrada 
a les bases actuals de planols de l'edifici. La documentació as-built incloura 
planols, fitxes de posada en marxa, proves estanque"ftat, fitxes de materia Is 
instal·lats ... La darrera certificació de les obres no sera acceptada fins que 
no es lliuri la documentació as-built de l'obra executada en paper i en format 
digital editable. 
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