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B.1 Introducció 
El control de les obres és el conjunt de comprovacions que s’han de fer durant l’execució a fi 
de garantir que s’ajustin a les finalitats que van motivar-ne la contractació tant pel que fa a la 
definició de les obres, com a la seva qualitat, al compliment del contracte i al seu cost. 

Les operacions bàsiques de control són la inspecció i l’assaig normalitzat en cadascuna de 
les fases successives en que s’executen les obres. La inspecció i l’assaig normalitzat 
realitzats de forma coordinada durant l’execució de cada activitat de l’obra constitueixen els 
cicles de control de cada activitat bàsica. 

Els cicles de control determinen les pautes per a la correcta execució i un ordre d’actuació 
que pot minimitzar els condicionants que afecten l’execució de les obres. 

Els cicles de control introdueixen un ordre correcte d’activitats que pot facilitar el compliment 
del contracte (control del termini d’execució) i pot permetre la construcció de les diferents 
unitats d’obra amb els mínims condicionants. 

La persona encarregada i responsable del control és la direcció facultativa de les obres, que 
ha de realitzar les funcions d’inspecció i ordenar l’execució dels assaigs normalitzats que 
generalment s’encarreguen a un laboratori homologat. 
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B.2. Definició de les obres 
Cal controlar que l’execució de les obres s’ajusti al projecte aprovat que va servir de base a 
la licitació o a les modificacions degudament aprovades i a les normatives d’obligat 
compliment relatives a les diferents activitats de l’obra. 

La interpretació del projecte correspon a la direcció facultativa, que des del moment que 
signa l’acta de comprovació de replanteig definitiu i informa favorablement sobre el Programa 
de Treballs, ha de garantir-ne la correcta execució i definir en el moment precís les 
condicions d’execució de cada activitat. 

B.3. Activitats coordinades de control 
Són les comprovacions que cal dur a terme, mitjançant la inspecció directa i l’execució 
d’assaigs normalitzats a fi de garantir que totes les unitats de l’obra tinguin com a mínim la 
qualitat exigida al Projecte aprovat i compleixin les normatives d’obligat compliment. 

Un esquema de control adequat ha d’aconseguir que la inspecció directa de les obres i 
l’execució i interpretació dels assaigs normalitzats es complementi, a fi de poder-ne 
assegurar la qualitat. Tant important com el resultat de l’assaig és l’ordre correcte d’execució 
de les diferents unitats i la comprovació de les condicions correctes d’execució. 

La inspecció i els assaigs normalitzats, com a activitats bàsiques de control, han de realitzar-
se a les fases de definició o preparació de la unitat d’obra, durant l’execució de l’obra i a la 
fase d’acceptació o confirmació de la qualitat de la unitat executada. 

Els assaigs d’execució han de permetre prendre decisions i corregir qualsevol defecte dels 
materials o de llur posada en obra. 

Els assaigs de confirmació únicament haurien de servir per confirmar la qualitat de l’obra 
executada ja garantida prèviament durant l’execució. La missió de control no és solament 
detectar o descobrir obres deficients sinó que és més important impedir que s’arribin a 
executar. 

 

B.4 Vigilància d’obres i execució d’assaigs 
normalitzats 
És evident que no n’hi ha prou amb la inspecció periòdica del facultatiu director. La inspecció 
hauria de ser pràcticament constant i això només es pot aconseguir amb la figura del vigilant 
d’obra que en tot moment fa complir les instruccions de la direcció, informa al moment de les 
incidències, pren bona nota de les dades necessàries per al control i comprovació de les 
mides de les obres i coordina les visites dels tècnics del laboratori homologat a fi de poder 
realitzar els assaigs programats i els especialment ordenats per la direcció de les obres. 
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B.5 Qualitats que cal exigir. Normatives 
La qualitat que cal exigir durant l’execució d’una obra és com a mínim la definida als 
documents contractuals del projecte aprovat que va servir de base a la licitació de les obres. 
Generalment el nivell de qualitat de cada unitat d’obra és definit als plecs de condicions 
tècniques generals o particulars del projecte, ja sigui per referència directe a l’esmentat plec 
o bé per referència a diverses disposicions oficials aplicables. 

 

B.6 Esquema de control. Activitats bàsiques. 
Es proposa un esquema bàsic de control d’execució de les obres que inclou els principals 
aspectes que cal comprovar coordinant la inspecció directa i l’execució d’un programa 
d’assaigs normalitzats. 

L’esquema de control que es proposa intenta definir per a cada activitat de  l’obra les 
inspeccions i assaigs bàsics que cal realitzar a les fases de preparació o definició, durant 
l’execució de les obres i a la fase de confirmació o acceptació. L’esquema és el següent: 

Control del replanteig de les obres 

Moviments de terres i formació de l’esplanada... 
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B.7 Quadre esquemàtic del programa bàsic de 
control 
Es presenten a continuació els que esquematitzen el programa bàsic de cicles de control 
referent a les diferents activitats de l’obra en les seves fases de definició o preparació de 
l’activitat, control d’execució i control d’acceptació o confirmació. Als quadres hi ha detallades 
les seqüències recomanades d’inspecció i d’assaig, fent referència a l’ordre d’execució i a les 
normes que defineixen els diferents assaigs. 

B.7.1 Replanteig general de les obres 
Fase de control Treballs inicials Inspecció Assaig Unitat de mostreig Caract. a assajar 

Previ Control del 
replanteig 

* Disponibilitat dels terrenys    

  * Comprovació en planta 
de mides 

   

  * Posible existencia de 
serveis afectats 

   

  * Elements existents a 
enderrocar 

   

Confirmació *Signatura Acta de 
Replanteig 

    

 (Ordre inici obres)     

Taula 1. Replanteig general de les obres 

B.7.2 Enderroc i moviment de terres 
Fase de control Treballs inicials Inspecció Assaig Unitat de mostreig Caract. a assajar 

Previ Enderroc edifici 
actual 

Materials perillosos    

 Definició cotes 
esbroçada 

*Qualitat dels sols *Qualitat 
dels sols 
existents 

4512 m2 
d’esplanada 

 

 Definicio equips 
de moviment de 
terres 

Contingut grava, sorra i 
pedra 

   

 Defininicio cotes 
excavació segons 
qualitat dels sols 

Contingut grava, sorra i 
pedra 

   

Execució Extensió i 
compactació 

Qualitat dels sols emprats 

 

   

Taula 2.. Enderroc i moviment de terres 
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B.7.3 Formigó de Central 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera i tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 

- Destinació del formigó  FONAMENTS MURS 

 

- Designació (8.2.1 EHE)  HA-25/B/IIIB HA-25/B/IIIB 

 

- Relació aigua ciment (37.3.2 EHE)  0,50 0,50 

 

- Contingut mínim de ciment (kg/m3)  325 325 

 

- Altres característiques  - - 

 

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul  1,5 1,5 

 

- Control estadístic de la qualitat (88 EHE)    

 

- Criteri de divisió de lots: (EHE, art 88.4 i decret 
375/88 a definir per l’arquitecte tècnic o enginyer 
responsable. 

   

Taula 3. Característiques del formigó 

En el cas que no quedi expressament indicat, l’arquitecte tècnic o l’enginyer responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l'albarà, el qual contindrà totes les dades indicades en l'article 69.2.9.1 de la 
EHE. 

Las fulles de subministrament estaran en tot moment a disposició de la direcció de l’obra. 
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- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat i la Classificació de la Central que proposi 
el subministrador(88.4 EHE). 

Operatius: (EHE,art 82,83,84,85) 

- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 
83 de la EHE. 

- Es realitzaran provetes segons els articles 88 de la EHE, en el nombre necessari i amb el 
criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a 
compressió a 7 i 28 dies. 

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 
comprovacions. 

- Es comprovarà la documentació del nivell d’homologació sol·licitada, així com la vigència de 
la homologació. En el cas que la central disposi de segell o marca de qualitat o control de 
producció no serà necessari realitzar el control de recepció en obra dels components del 
formigó. 

- Es comprovarà els documents especificats en 85.2 EHE.  

- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell oficialment 
homologat, serà preceptiva la realització d'assaigs previs. 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb 
les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de toleràncies 
expressats en els articles 84 EHE. 

- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art 84) 

- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art 84) 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats: 

- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) 

- Ió-clorur total (EHE, art 30.1) 

- Densitat (UNE 83317:91) 
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B.7.4 Rodons d’acer per a fonamentació i murs 
L’acer utilitzat com armadura pasiva tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 

Designació: (EHE 31.2-31.3)  B 500 S 

 

Diàmetres: (EHE 31.1)  12,16,20,25 

 

Distintiu de qualitat (EHE 31.5.1)  Aenor 

 

Altres característiques   

 

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul  1,15 

 

Control estadístic de la qualitat de l’acer: (EHE,90)   

 

Criteri de divisió de lots (EHE, art 88.4 i decret 375/88 a 
definir per l’aparellador o arquitecte tècnic 

  

Taula 4. Característiques de l’acer 

 

En el cas que no quedi expressament indicat, l'arquitecte tècnic o l’enginyer responsable de 
l'obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l'albarà i allò especificat en el projecte. 

- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat específic d’adherència i 
per cada partida els resultats dels assaigs de composició química, mecànica, i geomètrica 
(art. 31.2 i 31.5.2 EHE). 
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- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions necessàries 
per lot, amb l’objectiu de verificar el gravat de les marques d’identificació (fabricant i 
designació), segons s’indica en l’article 31.1,EHE. 

- En cas d’un acer un amb distintiu reconegut o un CC-EHE (art.1 EHE) es sol·licitaran els 
comprovants que acrediten la seva vigència. 

Operatius:  

- Es comprovarà per a cada partida les marques d’identificació de l’acer, (UNE 36068:94) en 
barres corrugades i etiqueta d’identificació (UNE 36092-1:96) en malles electrosoldades, 
segons informes tècnics (UNE 36811:98 i 36821:96)(art 31.2 EHE). 

- Es realitzarà les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu de  verificar que la 
secció equivalent acompleix les especificacions de l’article 31.2 de la EHE. 

- En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objectiu 
de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions consignades 
obligatòriament en el certificat d’adherència, segons s’indica en l’article 31.2,EHE. 

En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions per lot, amb 
l’objectiu de verificar el gravat de les marques d’identificació (fabricant i designació) , segons 
s’indica en l'article 31.2 de la EHE. 

- Es realitzarà la presa mostres necessària per la possible realització de posteriors assaigs 
de comprovació. 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 

 

ASSAIGS DE LABORATORI 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el 
segon, atenint-se sempre a les indicacions dels articles 90 de la EHE 

- Adherència per flexió (UNE 36740:98)(EHE art 90,5)   

- Límit elàstic, carrega de ruptura i allargament (UNE 7474-1:92 i UNE 7326:88)(EHE 90.5) 

- Secció equivalent (EHE art 90.3 i 90.2)(EHE art90.5) 

- Doblegat-desdoblegat (UNE 36461:80 i UNE 7472:89) 

- Doblegat (UNE 7472:89) ( EHE art 90.2, 90.3 i 90.5)   

- Característiques geomètriques dels ressalts (EHE 90.3.1 i 90.3.2)(EHE art 90.5) 

- Assaigs de soldatge (EHE art 90.4) (EHE art 90.5) 



Noves instal·lacions E.T.S. Grupo TITAN  Pág. 13 

 

 

B.7.5 Acer laminat per a estructures 
L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en 
la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 

- Designació: ((NBE-EA-95,2.0 i 2.1))  A 42 b 

 

- Sèrie: (NBE-EA-95,2.1.6)  Tipus i ubicació indicats als plànols 

 

- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en 
el càlcul: (NBE-EA-95,3.1.5) 

 1,35 – 1,5 

 

- Criteri de divisió de lots: (NBE-EA-95 art.2.1.5) o a 
definir per l’aparellador o arquitecte tècnic 

  

Taula 5. Característiques de l’acer laminat 

S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 

En el cas que no quedi expressament indicat, l’arquitecte tècnic o l’enginyer responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons s’indica a l’article 
2.1.4 de la NBE-EA-95. 

Operatius: 

- Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons s’indica a l’article 2.1.6 de la 
NBE-EA-95. 

- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica 
a l’article 2.1.6.3 NBE-AE-95. 

- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que 
s’indica a l’article 2.1.6.3 NBE-EA-95.  

ASSAIGS DE LABORATORI 



Pág. 14  Annex B. Control de Qualitat 

 

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes 
referenciades entre parèntesi: 

- Límit elàstic UNE 7 474-1(EN 10 000-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Resistència a tracció UNE 7 474-1(EN 10 002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Allargament fins trencament UNE 7 474-1(EN 10 0002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Doblegat sobre mandrí UNE 7472. Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Resiliència UNE 7 475-1(EN 10 045-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95 

- Contingut de carboni UNE 7 014, UNE 7 331, UNE 7 349. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de fòsfor UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de sofre UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de nitrògen UNE 36 317-1 taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de silici UNE 7 028 Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Contingut de manganés UNE 7 027. Taula 2.1.3 NBE-AE-95 

- Duresa Brinell UNE 7 422. Taula 2.1.5.8 NBE-AE-95 
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B.7.6 Materials com aïllament contra el foc 
- El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
Es a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96). 

 

Tipus i classe de material: (manta, plafó...; fibra de 
vidre, llana de roca...) 

  

 

Gruix:   

 

Classe de reacció al foc, M, exigida (*):   

 

Toxicitat:   

 

Segell o Marca de Qualitat:   

 

Altres característiques:   

Taula 6. Característiques materials aïllants contra el foc 

En cas que no quedi expressament indicat, l’arquitecte tècnic o enginyer responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Documentals: 

- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en 
el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

- Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per al 
compliment de la CPI-91, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs 
necessaris o càlcul teòric-experimental (CPI-96, art. 17.2 y 17.3). Aquesta documentació 
haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anys (CPI-96 art. 17.3.4) 

- Quan un material hagi estat objecte de tractament d'ignifugació amb posterioritat a la seva 
fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats 
en el laboratori mencionen explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment 
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previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons 
que s’indica a l’article 17.2.2 de NBE-CPI-96). 

- Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet 
els assaigs. 

Operatius: 

- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

ASSAIGS DE LABORATORI 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
previstos en les normes UNE recollides a l’apèndix de la NBE-CPI-96, en laboratori i amb la 
metodologia prevista en les mateixes normes. 

ANOTACIONS: 

(*) La NBE-CPI-96 (Comentaris a l’article 13.2) estableix requeriments de reacció en front del 
foc per als materials d’acabat o de revestiment, així com per al mobiliari fix que representi 
una implantació massiva en locals de determinat ús i per a tots aquells materials que per la 
seva abundància o la seva situació poden augmentar la perillositat d’un incendi. 

 

B.8 Pressupost control de qualitat 
El pressupost per al control de qualitat és del 3% del cost total de la obra.  
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