
CONTROL DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

INFORME DE CONTROL DE LA UNITAT D'OBRA

PROMOTOR:

EMPLAÇAMENT:

OBRA:

REFERÈNCIA:

Acceptable No acceptable

Firma el Director d'Execució de l'ObraAssabentat el Constructor

Data:

VALIDACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA UNITAT D'OBRA

Validació de la competència de la mà d'obra:

Validació dels mitjans necessaris i disponibles:

Validació del procés constructiu:

- Replanteig

- Materials utilitzats

- Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions

- Verificacions i altres controls

Consideració dels certificats de gestió de qualitat d'altres agents:

- Agents amb certificat de gestió de qualitat:

Consideració de les verificacions d'entitats de control de qualitat

de l'edificació:

- Entitats de control de qualitat:

SI NO

La validació de l'execució d'aquesta unitat d'obra està condicionada a que no es canviï la mà d'obra, els materials i els mitjans
d'execució.
En el cas que es facin canvis: aquests s'hauran de comunicar al Director d'Execució, qui valorarà el grau d'afectació sobre la
validació de l'execució de la unitat d'obra i/o sobre la freqüència del control establerta.
A l'annex 1 d'aquest informe es presenten les condicions de l'execució de la unitat de l'obra. La Constructora haurà de documentar
el compliment d'aquestes condicions. El Director d'Execució de l'Obra determinarà la mostra del control d'aquest compliment.
Per establir la mostra del control del compliment de les condicions de l'execució es podrà tenir en conte el certificat de gestió de
qualitat de l'empresa constructora, o els controls efectuats per les entitats de control de l'edificació.

VALIDACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'UNITAT D'OBRA

No comunicat
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