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ANNEX 1.- PROTOCOLS DE CONTRACTACIÓ, GARANTIA I SEGURETAT 
 
 

1.- PROTOCOL DE CONTRACTACIÓ. 
 
 
1.1 Les empreses inscrites al Registre CONSTA hauran de documentar la seva 

relació contractual amb el Client en qualsevol tipus d’obra. 
 
1.2 El document contractual signat per les empreses inscrites en el Registre 
CONSTA podrà basar-se en els models elaborats per la Fundació CONSTA. En 
tot cas el document haurà de contenir necessàriament la següent informació: 
 
 a) Identificació de l’Empresa (nom, domicili social, NIF) i del seu 
representant. 
 
 b) Identificació del Client  
 
 c) Localització de l’obra.  
  

d) Descripció suficient dels treballs a realitzar i dels materials i mitjans a 
utilitzar. 
 
 e) Termini d’execució de els obres contractades 
 
 f) Preu dels treballs contractats. 
 
 g) Forma de pagament del preu. 
 
 h) Manifestació de que la empresa està inscrita al Registre CONSTA, 
amb indicació del seu número d’inscripció. 
 
 i) L’acceptació per ambdues parts de l’arbitratge com a mecanisme de 
resolució dels conflictes que puguin sorgir amb motiu del contracte.  
 
 j) Lloc i data de celebració del contracte. 
 
 k) Signatura d’ambdues parts contractants. 
 
1.3 Les empreses inscrites al Registre CONSTA mantindran un registre dels 
contractes formalitzats. 
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2. PROTOCOL DE GARANTIA 
 
 
2.1. En el cas de l’existència d’un conflicte derivat de la disconformitat amb el 
compliment de les condicions del contracte, un cop exhaurida la via d’acord 
entre elles, qualsevol de les parts podrà formular la sol·licitud d’arbitratge 
davant l’organisme corresponent. 
 
Si el client tingués la condició de consumidor, podrà formular la seva 
reclamació relativa al contracte davant la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa el Real Decret 636/1993, de 3 de 
maig, pel qual es regula el sistema arbitral de consum. Ambdues parts es 
comprometran a donar compliment al laude arbitral. 
 
En qualsevol altre supòsit, ambdues parts es sotmeten a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya de la Fundació Privada 
Catalana per a l’Arbitratge Tècnic. Ambdues parts es comprometran a donar 
compliment al laude arbitral. 
 
En el cas de que el consumidor formulés la seva petició d’arbitratge davant la 
Junta Arbitral de Consum de Catalunya i l’empresa davant el Tribunal Arbitral 
Tècnic de Catalunya de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, 
únicament prosperarà la petició formulada en primer lloc, acumulant-se en 
aquest procediment totes les reclamacions. En el cas de que ambdues 
peticions fossin simultànies, primarà la petició formulada davant la Junta 
Arbitral de Consum de Catalunya  
 
En tot cas, el client comunicarà a l’Organisme Gestor del Registre la petició 
d’arbitratge als efectes que, aquest darrer, pugui verificar, en la forma 
establerta en el Reglament, el compliment d’aquest protocol. 
 
2.2. El Tribunal Arbitral resoldrà la o les reclamacions formulades en el temps i 
forma establerts. 
 
2.3. Ambdues parts estan obligades a l’estricte i immediat compliment del 
contingut del laude. 
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3.- PROTOCOL PER A LA SEGURETAT I SALUT. 
 
 
3.1. Les empreses inscrites en el registre CONSTA tindran especial cura a 
ajustar-se al que disposa la normativa vigent en matèria de seguretat i salut. 
 
3.2. En tot cas les empreses inscrites en el Registre CONSTA compliran les 
determinacions següents: 
 
- Realitzar i documentar les tasques de vigilància de la salut dels treballadors. 
 
- Disposar d’un Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa 
convenientment actualitzat. 
 
- Realitzar per cada obra el corresponent Pla de Seguretat i Salut adaptat a 
l’obra concreta a realitzar, avaluant totes les circumstàncies que hi concorren a 
la mateixa. 
 
- Formar i informar als treballadors dels riscos i mitjans de prevenció. 
 
- Posar a disposició dels treballadors els elements necessaris per a la 
prevenció dels riscos definits per a l’obra concreta. 
 
 
 
  


