
PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 

ANNEX 18: PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1 

ÍNDEX 

1. OBJECTE ............................................................................................................ 2 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ ......................................................................................... 2 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES ........................................................................... 2 

4. UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE QUALITAT ...... 2 

Document aprovat inicialment pel Consell General del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola 
l Vallès en la seva sessió de 16 de març de 2021.
la secretària



 

  
PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.              

 

   ANNEX 18: PLA DE CONTROL DE QUALITAT                                                
               2 

1. OBJECTE 

 

El Pla de Control de Qualitat té per objecte assegurar la qualitat de les diferents unitats d’obra i 

materials utilitzats en les obres que contemplen el Projecte d’obres bàsiques d’urbanització del 

sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. 

 

 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

El present Pla de Control de Qualitat s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució 

del “Projecte d’obres bàsiques d’urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del 

Vallès”. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

L’obra corresponent al Projecte d’obres bàsiques d’urbanització del sector Parc de l’Alba de 

Cerdanyola del Vallès te per objecte la definició de totes les unitats d’obra precises per a la 

total urbanització del sector; és a dir de les demolicions de tot l’àmbit del projecte, el 

desviament dels serveis afectats per la definició del nou planejament, el moviment de terres, 

les estructures, els serveis de clavegueram, distribució d’aigua potable, subministrament 

d’energia elèctrica, de gas, de telecomunicacions, d’aigua potable, de recollida pneumàtica de 

residus i d’enllumenat públic, la pavimentació, el mobiliari urbà, les obres de canalització de la 

riera desviada, l’arbrat, el reg, l’enjardinament tant de carrers com de zones verdes. 

 

En el moment que es realitzin els projectes constructius de cadascuna de les fases o obres, es 

realitzarà un Pla de Control valorat de cadascuna de les unitats d’obra incloses dins el projecte 

corresponent. 

 

 

4. UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE QUALITAT 

 

Les unitats d’obra més importants respecte al control de qualitat són: 

 

- Moviment de terres. 

- Estructures de formigó armat 

- Pavimentació de la nova vialitat. 

- Control de qualitat del serveis 

- Enjardinament 
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