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Anàlisis del Programa funcional en relació amb l'objecte
del projecte

Reconeixement inicial de l'edifici (punts connexions
instal.lacions/ afectacions)

+

Tècnics que ha realitzat obres prèvies en la PB i
instal.lacions de condicionament climàtic.

Supervisió Programació redacció del Projecte Ambiental,
amb les tramitacions necessàries i seguiment de la
supervisió ECA i fins obtenció llicència ambiental

++

Control documental: Doc contractual, Llicències
Municipals, Llicència Ambiental * (encara no s'ha
tramitat) Doc Inici d'obra, Seguiment Obra Doc final
d'obra. *No es concreta quí genera aquesta
documentació.

++

la constructora haurà de tramitar llicència activitats i
certificació ECA. Es proposa supervisió

+

Auditoria previa estudi gestio residus (amidament), taxes i
canons abocadors, partides controls inicials i legalitzacions
diferents instal.lacions

++

Responsable F87 que coordinarà les activitats de les obres
i l'activitat de l'edifici que es troba en funcionament.

+

Revisió Projecte, pressupost, realització MAPA de
CONTROL. Matriu rols i responsabiiltats

+

+++

Responsable Control i seguiment (Arq) 45% Seguiment
planificació (quinzenal) Control i segiment Pressupost
(mensual) Interferencies entre usuaris i obres (setmanal),
actes de seguiment (setmanal) Visites obres i dubtes
(diari).
Responsable
Instal.lacions: (Eng Tècnic Industrial) 40% seguiment
diari.
CSS
(Arq T) 40% seguiment llibre contractació (mensual)
Control empreses (setmanal), acte de seguiemnt
(setmanal) Visites (aleatòries)

+++

Detalla técnics de l'equip
* No
concreta dedicacions. Visita d'obra setmanal i reunio de
seguiments amb la propietat setmanal

Proposen realització PAQ (pla autocontrol qualitat
contratista). Obra Civil/ Instal.lacions Mecàniques i
Instal.lacions Elèctriques.

+

Aporta revisó projecte i gestió de canvis de disseny per
noves peticions

++

CONTROL EXECUCIÓ : implantació, interferències,
sistemes…

+

CONTROL EXECUCIÓ: Seguiment requerimets i noves
peticions ICF, gestio canvis, a nivell TCQ,

+

Pla control Qualitat, Pla Assajos onctrol instal∙lacions

+

Gestió AS BUILT, i llista repassos

+

CONTROL DOCUMENTAL: Plataforma FTP amb la
documentació generada

++

CONTROL DOCUMENTAL:

+

Protocol COVID 19

++

CSS: Control documental, control gestió accessos

+

POSADA EN SERVEI: Revisió instal∙laciosn, repassos, gestió
AS BUILT, superivisió tramitació llicència atctivitatas ,
DFO,

+

Reunió de coordinació diària amb grau d'avançament
per planta i ram / Reunió amb els responsables de
seguretat de l'edifici x realitzar obres en horari laboral

Gestions amb PATRIMONI x la catalogació de l'edifici (no
aclara si fan els les gestions)

CONTROL EXECUCIÓ; DIP amb informe setmanal de
progres Qudare TCQ, + informe mensual

++

(Inclòs en metodologia TCQ…)

CONTROL DOCUMENTAL: Plataforma informàtica de
comunicació FTP Dropbox, Drive per que totes les parts
puguin consultar tota la documentació en temps real

++

Protocol COVID‐19

++

CSS: informe mensual/ informes compliment Pla Seguretat
i Salut aprovat/ informe mensual Coordinacio.

+

CSS:núvol x penjar documentació del personal que haurà
d'accedir a l'obra (setmanalment) Visites aleatòrie,
sistematica incidencies

Reunió semanal d'obra. Darrer dia laborable de cada mes
comunicació mensual
Amidamens i costos: Mensual
Quadre resum comunicacions

+

Aporta gràfic de fluxos de comunicació

+

