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1. DESCRIPCIÓ	
	
El	control	de	qualitat	de	la	instal·lació	comprendrà	tres	aspectes	fonamentals:	
	

‐ Control	de	materials	
‐ Control	d’execució	i	de	regulació	
‐ Proves	de	funcionament	i	posada	en	servei	

	
Abans	 del	 inici	 dels	 treball	 de	 control	 de	 qualitat	 es	 facilitarà	 a	 la	 Direcció	 Facultativa	 (en	
endavant	 DF)	 la	 relació	 d’assajos	 per	 a	 cada	 material	 o	 equip,	 per	 cadascun	 dels	 diferents	
apartats	de	control.	
	
Així	mateix,	 abans	 del	 inici	 de	 les	 feines	 de	 control	 de	 qualitat	 es	 facilitarà	 a	 la	DF	 la	 relació	
instrumental	que	es	pretén	fer	servir	durant	cadascun	dels	diferents	apartats	que	componguin	
les	proves,	amb	els	certificats	i	dates	de	calibració	de	tots	els	equips.	
	
	

2. PREPARACIÓ	DEL	PLA	DE	CONTROL	
	
Un	cop	adjudicat	el	contracte	de	control	de	qualitat	l'empresa	adjudicatària	realitzarà	el	Pla	de	
Control	 de	 les	 instal·lacions	 d'acord	 amb	 les	 indicacions	 existents	 en	 la	 documentació	 del	
projecte	,	dins	de	l'apartat	"Control	de	Qualitat"	o,	si	no	de	acord	amb	la	normativa	vigent.	
	
El	Pla	de	control	es	realitzarà	tenint	en	compte	els	materials	indicats	en	projecte	,	els	indicats	en	
l'oferta	i	els	programes	presentats	i	aprovats.	
	
En	 aquest	 Pla	 de	 Control	 quedaran	 recollits	 els	 requisits	 que	 facin	 possible	 el	 control	 de	 les	
instal·lacions.	 S'hi	 fixarà	 la	 forma	de	presentació	dels	materials	 ,	 formació	de	 lots	 ,	 elecció	de	
mostres	i	criteris	d'acceptació	o	descarti.	
	
En	 la	 realització	 de	 proves	 sobre	 elements	 de	 la	 instal·lació	 ,	 sobre	 conjunts	 parcials	 i	 sobre	
proves	 finals	 es	 fixarà	 la	 forma	 de	 preparació	 i	 execució	 .	 El	 compromís	 del	 compliment	
d'aquests	 requisits	 per	 part	 de	 l'	 empresa	 instal·ladora	 haurà	 de	 formar	 part	 del	 contracte	
d'adjudicació	de	la	realització	d'aquesta	instal·lació.	
	
L'empresa	 adjudicatària	 de	 l'Assistència	 Tècnica	 revisarà	 la	 documentació	 que	 ,	 incloent	 els	
plànols	 de	 muntatge	 desenvolupats	 per	 l'instal·lador	 i	 aprovats	 per	 la	 Direcció	 Facultativa	 ,	
correspon	a	les	instal·lacions	que	s'hagin	d'	executar.	
	
	

2.1. CONTROL	DE	MATERIALS	
	
El	 control	 de	 qualitat	 sobre	 materials	 es	 durà	 a	 terme	 seguint	 les	 pautes	 que	 exigeixen	 les	
reglamentacions	i	normes	vigents,	examinant	materials	i	documentació	per	a	poder	garantir	la	
qualitat	i	qualitats	de	les	parts	que	integren	les	instal·lacions.	
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Al	inici	de	la	obra	es	durà	a	terme	una	verificació	de	mostres	per	tal	que	siguin	aprovades	per	la	
DF	 i	 degudament	 validades.	 Els	 aparells	 d’origen	 industrial	 hauran	 de	 complir	 les	 següents	
condicions	funcionals	i	de	qualitat:	
	

a) Les	fixades	al	plec	de	condicions	tècniques.	
b) Les	fixades	als	reglaments	i	disposicions	legals	que	els	resultin	d’aplicació.	
c) Les	fixades	per	les	normes	tècniques	(UNE,	UNE‐EN,	etc.).	

	
Dels	 materials	 i	 equips	 que	 arribin	 a	 obra	 amb	 certificat	 d'origen	 industrial	 nacional,	 i	 que	
acreditin	 el	 compliment	 de	 la	 reglamentació	 que	 els	 afecta,	 es	 comprovés	 que	 les	 seves	
característiques	s'ajustin	al	contingut	del	certificat	d'origen.	
	
A	més	dels	controls	de	qualitat	de	materials	estandaritzats	duts	a	terme	en	obra,	també	es	faran	
assajos	de	característiques	al	banc	de	proves	del	fabricant	o	a	taller	per	a	tots	aquells	equips	que	
per	 la	 seva	 importància	 econòmica	 o	 responsabilitat	 en	 el	 funcionament	 de	 la	 instal·lació	
corresponent,	 així	 ho	 requereixin,	 carregant	 a	 compte	 del	 Contractista	 les	 despeses	 que	 es	
puguin	generar.	
	
Tanmateix,	de	cadascuna	de	les	assistències	que	es	facin	s’emetrà	un	informe	amb	indicació	dels	
controls	 efectuats.	 Els	 informes	 seran	 clars	 i	 expeditius	 en	 relació	 al	 compliment	 o	 no	 de	 les	
condicions	establertes	al	projecte	i	de	la	normativa	vigent.	
	
	

2.2. CONTROL	D’EXECUCIÓ	DE	LES	INSTAL·LACIONS	
	
El	 control	 de	qualitat,	 sobre	 la	 realització	de	 cadascuna	de	 les	 instal·lacions,	 comprovarà	 que	
aquestes	s'estan	realitzant	d'acord	amb	la	normativa	vigent	i	al	Plec	de	condicions	tècniques	de	
projecte.	
	
Durant	 el	desenvolupament	de	 les	 instal·lacions	es	 realitzen	visites	periòdiques	ajustant‐se	al	
programa	d'execució	que	segueixin	les	instal·lacions	mantenint	un	criteri	racional	en	distribució	
de	les	mateixes.	
	
Qualsevol	 controvèrsia	 o	 desviació	 que	 es	 presenti	 entre	 l'execució	 de	 les	 instal·lacions	 i	 les	
condicions	específiques	i	o	reglamentàries	serà	analitzada	i	comunicada	a	la	Direcció	Facultativa	
per	al	seu	estudi	i	presa	de	decisions.	
	
Els	 controls	 d'execució	 realitzats,	 es	 reflectiran	 en	 informes	 i	 sobre	 les	 fitxes	 de	 control	 que	
s'adjunten	a	cadascuna	de	les	especialitats.	
	
Així	mateix	de	cadascuna	de	les	assistències	que	es	realitzin	s'emetrà	un	informe	amb	indicació	
de	les	instal·lacions	controlades	i	de	les	anomalies	i	situació	en	què	es	troben.	Els	informes	han	
de	ser	clars	i	expeditius	en	relació	al	compliment	o	no,	de	les	condicions	establertes	en	projecte	i	
de	la	normativa	vigent.	
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2.3. CONTROL	DE	REGULACIÓ	Y	PROVES	DE	FUNCIONAMENT	
	
Es	 realitzaran	 els	 assaigs	 i	 proves	 necessaris	 durant	 el	 transcurs	 de	 l'obra.	 Al	 finalitzar	 la	
mateixa	s'efectuarà	la	comprovació	de	la	posada	en	marxa	i	de	les	proves	que	hauran	realitzat	
anteriorment	 els	 industrials.	 Aquesta	 comprovació	 és	 totalment	 independent	 de	 les	 proves	
realitzades	pels	diferents	industrials,	que	hauran	d'aportar	la	documentació	corresponent	sobre	
els	resultats	obtinguts.	
	
Les	proves	s'ajustaran	a	les	exigències	indicades	en	el	Plec	de	condicions	tècniques	del	projecte	i	
aquelles	d'obligat	compliment	de	la	reglamentació	vigent	que	li	sigui	d'aplicació.	
	
Els	resultats	i	conclusions	de	tots	els	assaigs	i	proves	realitzades	seran	clars	en	compliment	o	no	
a	condicions	de	projecte,	i	inclosos	en	Dossier	de	Documentació	que	es	lliurarà	al	final	de	l'obra.	
	
	

2.4. EQUIPS	DE	PROVA	
	
L'empresa	 instal·ladora,	 a	 part	 de	 realitzar	 les	 proves	 particulars	 omplint	 una	 fitxa	 per	 cada	
equip	instal·lat,	haurà	d'aportar,	a	les	proves	de	comprovació	conjuntes,	els	operaris	necessaris	
per	manipular	la	instal·lació,	proveïts	de	les	eines	i	aparells	suficients.	
	
Queda	 ben	 clar	 que	 abans	 que	 es	 realitzi	 la	 comprovació	 de	 les	 proves	 i	 els	 assajos	
corresponents,	la	empresa	instal·ladora	haurà	de	presentar	els	valors	obtinguts	en	la	realització	
dels	seus	assajos	perquè	aquests	puguin	ser	comprovats.	
	
Les	proves	finals	de	funcionament	s'iniciaran	quan	es	disposi	dels	plànols	definitius	i	de	la	resta	
de	documentació	a	subministrar	per	l'empresa	instal·ladora.	
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