Fitxa Núm: .........................
de …………………. Fitxes

DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT DEL CONTROL
DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA
Nom de l’Obra: ...............................................................................................................................………….................................................................
Descripció de l’Obra ........................................................................................................................………………........................................................
Emplaçament (carrer, població, codi postal) ................................................................................................................................................…………....
Promotor (Nom o raó social) ...........………………………………………………………....................................................................................................
Enginyer/ Tècnic/a d’Obres Públiques/Enginyer/a Civil ......................................................................…......................... Col·legiat núm. ............
Altres dades ........................................................................................................................................................................................
PROCÉS CONSTRUCTIU CONTROLAT
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES
Control de documentació dels subministraments
Documents d’origen
Full de subministrament
Etiqueta
Certificat de garantia del fabricant (signat per persona física)
Documents de conformitat
Autoritzacions administratives
Marcatge CE
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
Distintius de qualitat
Reconeixement oficial del distintiu
Avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst
Control mitjançant assaigs
Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE, segons la reglamentació vigent, el projecte o la direcció facultativa
CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Replanteig
Materials
Execució i disposició d’elements constructius
Verificacions i controls per comprovar la conformitat amb el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les
instruccions de la direcció facultativa
Controls que el director de l’execució de l’obra ha tingut en compte:
a) Certificats de gestió de qualitat que ostenten els agents que hi intervenen
b) Verificacions d’entitats de control de qualitat de l’edificació
Compatibilitat dels diferents productes, elements i sistemes constructius
Mètodes i procediments de control d’execució contemplats a les avaluacions tèc. d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors
CONTROL D’OBRA ACABADA
Comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenances, previstes per la direcció facultativa i exigides per la legislació aplicable
Comprovació de caràcter voluntari

Aquesta fitxa s’ha elaborat sobre la base dels controls efectuats per l’Enginyer/a Tècnic/a d’Obres Públiques – Enginyer/a Civil i els
resultats han estat acceptables

Lloc i data ......................................................................................................................................................................................................................

L’Enginyer/a Tècnic/a d’Obres Públiques – Enginyer/a Civil

