
CERTIFICAT DE COMPLIMENT DEL CONTROL DE QUALITAT 
 
  
En virtut del Decret 59/1994 de la CAIB i per donar compliment a l'article 9 del mateix, el tècnic que 
subscriu CERTIFICA que, en relació a l'obra que s'indica, s'han realitzat els següents controls i s'ha recollit 
la documentació que a continuació es detalla: 
 
OBRA  
EMPLAÇAMENT  
MUNICIPI  
PROMOTOR  
CONSTRUCTOR  
PROJECTISTA  
 
Documentació de Control de Qualitat: 
 
ASSAJOS SI NO Resultats (*) 

Correcte (S/N) 
Assajos de formigó (provetes formigó fresc)    
Assajos de formigó (testimonis)    
Assajos d’acer    
Assajos de maons    
Assajos de blocs de formigó    
Altres assajos:     
     
Laboratori/s:     
 
 
DOCUMENTS SI NO 
Certificat de subministrament de biguetes   
Autorització d’ús de biguetes   
Certificat de maó homologat segons Conselleria d’Indústria   
Certificat de bloc homologat segons Conselleria d’Indústria   
Certificat d’homologació de làmina impermeabilitzant coberta   
Acta de pla proba d’estanqueïtat   
Programa de control de qualitat   
Seguiment del control de qualitat   
 
 
La documentació original queda a poder del tècnic que subscriu, comprometent-se a aportar-la quan li 
sigui requerida pel Col·legi o l'Administració que ho sol·licités. 
Els resultats s'ajusten a les especificacions del projecte i a les decisions del director d'obra documentades 
en el llibre d'ordres. 
 
(*) A emplenar en els casos que hagin realitzat assajos o proves de servei 
 
 

Signat en________________________, el ___ de _____________ de _______ 
 
 

 
                                                                                                          Sgt.: _________________________________
                                                                                                                                                  
                                                                                                          Col. núm.: __________ 
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