
RESUM 

 

Amb l‘entrada en vigor del codi tècnic de l’edificació, es posa de manifest la necessitat d’augmentar 

el nivell de control de les obres, la qual cosa obliga que durant la construcció d’un edifici es generi 

una sèrie de documentació per tal de portar un estricte seguiment tant de la documentació dels 

productes prèvia a l’entrada d’aquests a la pròpia obra, com de l’ execució de la mateixa i de control 

del producte acabat. 

Amb la intenció de dur un correcte i exhaustiu control dels tres grans blocs del control d’execució 

d’obres, he creat quatre taules a mode de checklist en les que es reflecteix; 

• Taula 1: llistat de materials a controlar, indicant-ne el nombre d’unitats existents a l’obra, 

casa comercial que els fabrica i subministrador dels mateixos. 

 

• Taula 2: subdividida en 3 taules, sent una primera on es fa un recull de la diferent 

documentació de subministres susceptible de ser demanada per un material, una segona 

taula on es fa un recull dels diferents distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

del propi material i una tercera taula on es fa un recull dels diferents controls mitjançant 

assajos obligatoris a realitzar al material. 

 

• Taula 3: on venen reflectits els diferents punts de control a nivell d’execució de cada una de 

les fases de l’obra. 

 

• Taula 4: on venen reflectits els diferents controls mitjançant assajos que se li poden fer a les 

diferents fases de l’obra una vegada acabades. 

L’objectiu de la creació d’aquestes esmentades taules es donar les pautes a seguir des del primer 

moment en el que es posa en marxa l’obra per intentar reduir en la major mesura errors tant a l’hora 

de triar un material, com en el moment de col·locar-lo i que una vegada col·locat, compleixi en major 

mesura el comportament que s’hi espera una vegada estigui entregat i en funcionament l’edifici. 

 


