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1. INTRODUCCIÓ

4. DOCUMENTS I INFORMES QUE ES FACILITARAN

El present Pla Control de Qualitat es realitza per adequar i establir el marc genèric de l’actuació
referent al control de qualitat i les característiques del mateix, a realitzar en les obres PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DE DE L'ACCÉS AL PARC DE RECERCA DE LA UPF DES DEL CARRER WELLINGTON,
promogut per UNIVERSITAT POMPEU FABRA, segons projecte redactat per ANTONI MONTES BOADA,
ARQUITECTE.

Com a resultat de les inspeccions i controls efectuats, l’empresa de Control de Qualitat haurà d’emetre
els següents documents:

2. CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS, BENS I EQUIPS
S’entén per tal el realitzat per l’empresa de Control de Qualitat en col.laboració amb la Direcció
Tècnica de l’obra. És per tant, un control extern i independent realitzat per la Propietat i que consta de
les següents actuacions:

•

Informe sobre la revisió de cadascun dels projectes.

•

Fulls manuscrits de visita, en les que s’indicaran les observacions a les inspeccions realitzades i els
resultats de les proves i assatjos efectuats.

•

Informes al dia, dels resultats de les rotures de probetes de formigó.

•

Informes periòdics en els que s’indicarà un resum dels fulls de visita, amb els resultats dels controls
realitzats. S’adjuntaran els certificats de qualitat presentats per l’Empresa Constructora i/o els
industrials, subcobtractistes i subministradors.

•

Control de recepció.

•

Informe d’assistència i assessoria tècnica.

•

Control d’execució.

•

Informes de proves finals d’instal.lacions.

•

Control d’obra acabada.

3. ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORIA DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
Durant l’execució de l’obra, la Direcció Tècnica comptarà amb l’assessoria de l’empresa de Control de
Qualitat en els temes relacionats amb l’execució de l’obra en particular sobre:
•

Especificacions complementàries de qualitat de materials i processos de fabricació, execució o
montatge.

•

Assessorament en l’avaluació dels resultats dels controls de qualitat, tant en producció com en
recepció.

•

Assessorament per la presa de decisions de l’obtenció de qualitats que no s’ajustin a les
especificacions de qualitat, en particular, en els casos que es presentin qualitats defectuoses o
inadmissibles.

A més d’emetre aquests documents, es comunicarà directament amb la Direcció Facultativa sempre
que es presenti algun assumpte urgent.
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CALCUL DE LOTS DE FORMIGÓ
FONAMENTS
FONAMENTS
Criteri d'unitat:

volum (M3)
temps
sup. Cons (M2)
n plantes

Comprimits

HA-25/B/20/IIa

EHE - 08

OBRA

LOTS

100

13,4

1

2

…

…

500

…

…

2

…

…
1

HA-25 ĺ N=3

Nº de series per lot =

3

Nº de Series=

2

(*) Donat a l'escàs volum de formigó a col.locar només es realitzaran 3 sèries de provetes, una per planta, controlant així
el 100% dels pilars
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01
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Pàg.:

1

1 J03D8208

u

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 1)

64,53

2,000

129,06

2 J060770A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P 2)

99,26

2,000

198,52

3 JEV5GR01

u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de les
instal.lacions, segons les exigències del projecte i de la normativa
vigent. (P - 3)

600,00

1,000

600,00

TOTAL
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