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Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com annex del projecte ressenyat a 

continuació, amb l’objecte de donar compliment a l’establert en el RD 314/2006, de 17 

de març, pel que s’aprova el CTE modificat pel RD 1371/2007. 

 

1 Identificació del projecte 

1.1 Títol del projecte 
 

“Projecte de reforma d'instal·lació elèctrica de baixa tensió en el Mercat Central de 

Fruites i Hortalisses de Mercabarna”  

1.2 Agents del projecte 
 

Promotor: 

Empresa: MERCADO DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A 

Domicili social: C./ Major, 76, 08040-  Mercabarna 

Teléfon: 93 335 53 00 

Fax: 93 335 29 40  

NIF: A-08210403 

 

Redactor del projecte: 

Empresa: ESTUDIS I PROJECTES ELÉCTRICS, S.L (EIPE) 

Domicili social: Crta./ de Matadepera, 264, 08226 - Terrassa 

Teléfon: 93 735 33 70 

Correu electrónic: josemanuel.ramos@eipe.cat 

 

1.3 Emplaçament del projecto 
 

El MCFIH està distribuït en set edificis situats en: 

Coordenadas ETRS 89 
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X= 426010,6 

Y= 4575866,3 

 

Emplaçament 

 

El control de qualitat de les obres inclou: 

- El control de recepció de productes 

- El control de l’execució 

- El control de l’obra acabada 

 

Per això: 

El director de l’execució de l’obra recopilarà la documentació del control realitzat, 

verificant que és conforme amb l’establer en el projecte, els seus annexes i 

modificacions. 

L'instal·lador recavarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d’obra i 

al director de l’execució de l’obra la documentació dels productes anteriorment 

senyalada, així com les seves instruccions d’ús i manteniment, i las garanties 

corresponents quan procedeixi. La documentació de qualitat preparada pel instal·ladors 
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obre cada una de les unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritza el director de 

l’execució de l’obra, com part del control de qualitat de l’obra. 

 

2 Control de recepció dels productes 
 

El control de recepció té per objecte comprovar les característiques tècniques mínimes 

exigides que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma 

permanent a l’edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les 

garanties de qualitat i el control de recepció. 

Durant la construcció de les obres el director de l’execució de l’obra realitzarà els 

següents controls: 

2.1 Control de la documentació dels subministraments 

Els subministradors entregaran al instal·lador, qui els facilitarà al director de l’execució 

de l’obra, els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 

compliment i, en el seu cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta 

documentació comprendrà, al menys, els següents documents: 

- Els documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 

- Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels 

productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 

siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 

subministrats. 

2.2 Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneitat 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

-  Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes 

subministrats, que asseguren les característiques tècniques dels mateixos 

exigides en el projecte i documentarà, en el seu cas, el reconeixement oficial del 

distintiu d’acord amb l’establert a l’article 5.2.3 del capítol 2 del CTE. 

- Les avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i 
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sistemes innovadors, d’acord amb l’establert a l’article 5.2.5 del capítol 2 del 

CTE, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 

El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació es suficient per 

a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 

2.3 Control mitjançant assaigs 

Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en 

determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l’establert 

a la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la 

direcció facultativa. 

La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts al projecte 

o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a 

realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 

3 Control d’execució 
 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 

unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta 

execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 

verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb 

l’indicat al projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 

instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se 

en compte les certificacions de conformitat que ostenten els agents que intervenen, així 

com les verificacions que, en el seu cas, realitzin les entitats de control de qualitat de 

l’edificació. 

 

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

 

En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
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contemplin a les avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst de productes, 

equips i sistemes innovadors, previstos a l’article 5.2.5. 

Els diferents controls es realitzaran segons les exigències de la normativa vigent 

d’aplicació, de la que s’incorpora un llistat per elements constructius. 

 

3.1 Instal·lacions d’electricitat 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 

Aprovat pel Reial Decret 842/2002, del 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 

Guía Vademécum para instalaciones de enlace en Baja Tensión de Fecsa-Endesa 

 

4 Control de l’obra acabada 
 

Amb la finalitat de comprovar les prestacions finals de l'obra acabada han de realitzar-

se les verificacions i proves de servei establertes en el projecte o per la direcció 

facultativa i les previstes en el CTE i resta de la legislació aplicable que s'enumera a 

continuació 

5.1 Instal·lacions d’electricitat 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 

Aprovat pel Reial Decret 842/2002, del 2 d’agost. (BOE 18/09/2002) 

 

Fase de recepció de les instal·lacions 

- Article 18. Execució i posada en servei de les instal·lacions 

- ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 

- ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 

 

ANNEX VI. Control final 

 

Per tal de comprovar les prestacions finals de l’edifici a l’obra acabada, han de realitzar-
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se les verificacions i proves de servei establertes en el projecte o per la direcció 

facultativa, i les previstes en el CTE i resta de la legislació aplicable en el llistat anterior. 

 

 

Barcelona, maig de 2016 

 

Signatura del titular de l'activitat           Signatura del tècnic redactor del Projecte: 

 

 

 

 

       José Manuel Ramos Jiménez 
CETIB 19869 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Projecte:  MCFIH 
Instal·lació: 
Equip:  Cable conductor tipus RZ1 0’6 / 1 kV 

Denominació: 

Full 1 de 1 

Fitxa M-QAC2-A 

Revisió  

 

 
 
 
 
 

 

Objecte del Control: 

Marca:  
Tipus: 
Secció:  mm². 
Nº de rotllos del lot: 
Nº de rotllos examinats:  
Percentatge del mostreig:   10 %. 
Percentatge d’aquest lot en el total: 

 
 
 
 
 
Ha de complir: 

 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Especificació de projecte: 

 
- Norma UNE 21.123-4 o 5. 
- Resistència òhmica segons UNE 21.022. 
- Estar harmonitzat i portar correctament marcada la coberta. 
- Ser de la marca indicada en projecte o variant acceptada per la D.F. 

 
 
 
 

Resultats del control: 
 

Les mostres són uniformes. 
 

Totes les mostres són de la marca  tipus 
 

Les mostres compleixen amb les especificacions de projecte. 

 

 
CONCLUSIONS / OBSERVACIONS: 

Data i signatura realització 

(Instal·lador) 
Data i signatura comprovació 

(Cont. Qualitat) 
Data i signatura aprovació 

(Dir. Facultativa) 



 

Projecte:  MCFIH 
Instal·lació: 
Equip:  Tubs de PVC rígid 

Denominació: 

Full 1 de 1 

Fitxa M-RAC1-A 

Revisió 

 

 
 
 
 
 

 

Objecte del Control: 

Tipus:  
Marca: 
Diàmetre nominal: 
Nº d’elements del lot: 
Nº de mostres: 
Percentatge del mostreig:   10 %. 
Aquest lot és aproximadament el  % del total del pressupost. 

 

 
 
Ha de complir: 

 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Especificació de projecte: 

 
- Estanc, grau de protecció 7 a la penetració de líquids. 
- Grau de protecció 7 contra danys mecànics. 
- Estable fins a 60 ºC. 
- No propagador de la flama. 

(aquestes quatre característiques segons UNE-EN 50.086). 
- Ser similar a l’indicat a projecte. 

 

 
 

Resultats del control: 
 

Totes les mostres són similars. 
 

Totes les mostres són del tipus  de la marca 
 

Les mostres compleixen amb les especificacions de projecte: 
 

- Grau de protecció 7 a la penetració de líquids. 
n Grau de protecció 7 contra danys mecànics. 
- Estable fins a 60 ºC. 
- No propagador de la flama. 

 

 
CONCLUSIONS / OBSERVACIONS: 

Data i signatura realització 

(Instal·lador) 
Data i signatura comprovació 

(Cont. Qualitat) 
Data i signatura aprovació 

(Dir. Facultativa) 



 

Projecte:  MCFIH 
Instal·lació: 
Equip:  Tubs metalics 

Denominació: 

Full 1 de 1 

Fitxa M-RAD1-A 

Revisió  

 

 
 
 
 
 

Objecte del Control: 

Tipus: 
Marca:  
Diàmetre nominal: 
Nº d’elements del lot: 
Nº de mostres: 
Percentatge del mostreig:   10 %. 
Aquest lot és aproximadament el  % del total del pressupost. 

 

 
 
Ha de complir: 

 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Especificació de projecte: 

 
- Estanc, grau de protecció 7 a la penetració de líquids. 
- Grau de protecció 7 contra danys mecànics. 
- Estable fins a 60 ºC. 
- No propagador de la flama. 

(aquestes quatre característiques segons UNE-EN 50.086). 
- Ser similar a l’indicat a projecte. 

 

 
 

Resultats del control: 
 

Totes les mostres són similars. 
 

Totes les mostres són del tipus  de la marca 
 

Les mostres compleixen amb les especificacions de projecte: 
 

- Grau de protecció 7 a la penetració de líquids. 
- Grau de protecció 7 contra danys mecànics. 
- Estable fins a 60 ºC. 
- No propagador de la flama. 

 

 
CONCLUSIONS / OBSERVACIONS: 

Data i signatura realització 

(Instal·lador) 
Data i signatura comprovació 

(Cont. Qualitat) 
Data i signatura aprovació 

(Dir. Facultativa) 



 

Projecte:  MCFIH 
Instal·lació: 
Equip:  Caixes de derivació 

Denominació: 

Full 1 de 1 

Fitxa M-RC01-A 

Revisió  

 

 
 
 
 
 

 

Objecte del Control: 

Marca:  
Tipus: 
Nº d’elements existents al lot: Nº 
de mostres preses del lot: 
Percentatge del mostreig:  10 %. 
Percentatge d’aquest lot al global: 

 
 
 
 
 
Ha de complir: 

 
Especificació de projecte: 

 
- Grau de protecció 5 a les persones contra els contactes i a la penetració  de la pols, segons UNE 
20.324. 
- Grau de protecció 5 a la penetració de líquids, segons UNE 20.324. 
- Grau de protecció 5 al xoc mecànic, segons UNE 20.324. 
- Ser de la marca i tipus ofertat. 

 
 
 
 

Resultats del control: 
 

Totes les mostres són uniformes. 
 

Totes les mostres compleixen amb les especificacions de projecte. 

 

 
CONCLUSIONS / OBSERVACIONS: 

Data i signatura realització 

(Instal·lador) 
Data i signatura comprovació 

(Cont. Qualitat) 
Data i signatura aprovació 

(Dir. Facultativa) 



 

Projecte:  MCFIH 
Instal·lació: 
Equip:  Armaris metàl·lics 

Denominació: 

Full 1 de 1 

Fitxa M-SB01-A 

Revisió  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Objecte del Control: 

 
Nº d’elements existents al lot: Nº 
de mostres preses del lot: 
Percentatge del mostreig:   10 %. 

 
 
 
 
 
Ha de complir: 

 
Especificacions de projecte: 

 
- Grau de protecció 5 de les persones contra els contactes i a la penetració  de la pols, segons UNE 
20.324. 
- Grau de protecció 4 a la penetració de líquids, segons UNE 20.324. 
- Grau de protecció 7 al xoc mecànic, segons UNE 20.324. 
- Ser de la marca i tipus ofertat. 
- Construïts en xapa d’acer laminat en fred de 1,5 mm de gruix. 
- Pintat a base de resina Epoxi color gris. 

 
 
 
 

Resultats del control: 
 

Les mostres són uniformes. 
 

Les mostres compleixen amb l’especificació de projecte (IP 547). 
 

Els armaris metàl.lics  tipus  són els indicats en projecte. 

 

 
CONCLUSIONS / OBSERVACIONS: 

Data i signatura realització 

(Instal·lador) 
Data i signatura comprovació 

(Cont. Qualitat) 
Data i signatura aprovació 

(Dir. Facultativa) 



 

Projecte:  MCFIH 
Instal·lació:  Electricitat 

Equip:  Lluminaries 

Denominació: 

Full 1 de 1 

Fitxa M-UAB2-A 

Revisió 

 
 

 

Objecte del Control: 

Marca: 
Tipus: 
Nº d’elements al lot: 
Nº de mostres examinades: 
Percentatge del mostreig:   10 %. 
Percentatge d’aquest lot al total: 

 
 
 
 
 
Ha de complir: 

 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Especificacions de projecte: 

 
- Complir Normes UNE-EN 60.598, UNE-EN 60.920, UNE-EN 60.921 
- Complir Norma UNE-EN 60.155 
- Complir Normes UNE-EN 60.061, UNE-EN 60.081, UNE-EN 61.195 
- Complir Normes UNE-EN 61.048, UNE-EN 61.049 
- Complir Norma UNE-EN 60.400 
- Que el porta tubs estigui acollit a marca de qualitat. 
- Ser similar a l’indicada a l’oferta. 

 
 
 
 

Resultats del control: 
 

Totes les mostres són similars. 
 

Totes les mostres compleixen amb les Normes UNE corresponents. 

 

 
CONCLUSIONS / OBSERVACIONS: 

Data i signatura realització 

(Instal·lador) 
Data i signatura comprovació 

(Cont. Qualitat) 
Data i sinatura aprovació 

(Dir. Facultativa) 
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