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. Contractes
Els altres documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria i els seus annexes, els
Amidaments, els Pressupostos Parcials i el Quadre de Preus núm.2.
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Els citats documents informatius representen, únicament, una opinió fonamentada de l’Administració, sense que suposi que
aquesta es responsabilitza de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, només, com un
complement de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

CONDICIONS GENERALS FACULTATIVES, ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES
0. DISPOSICIONS GENERALS
0.1 NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC
El present Plec General de Condicions te caràcter supletori del Plec de Condicions Tècniques Particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic constitueixen el conjunt d’instruccions, normes i prescripcions i especificacions,
que a més de que s’indica en la Memòria, Plànols i Pressupost, defineixen tots els requisits per la correcte execució, valoració i
abono de les obres del Projecte de “ESPAI D’AIGUA A TARADELL” (Taradell) i tenen per finalitat regular l’execució de les obres
fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte i legislació
aplicable, el Promotor o propietari de l’obra, al Contractista o constructor de la mateixa, els seus tècnics i encarregats, l’Arquitecte
i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions en ordre al
compliment del contracte d’obra.
Aquest document conté, a més de la descripció general i localització de les obres, les condicions que han de complir els materials
i el seu subministra, las instruccions per l’execució de les obres, les unitats, l’amidament i abonament de l’obra, així com la
normativa d’obligat compliment. Per tan, serà la norma guia que ha d’aconseguir en tot moment el Contractista durant l’execució
de la mateixa.

0.2 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
Aquest projecte forma part del projecte executiu Visat número 2007000673 amb data 15-01-2007 pel Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya.
Te per objecte la construcció d’una piscina coberta i els equipaments propis d’aquesta, així com reformar la distribució adaptantse a les necessitats que proposa l’estudi de viabilitat que ha aportat el promotor on es reduirà l’espai de vasos de piscina, el vas
gran passarà a dividir-se en dos per tal de poder fer activitats dirigides i permetre la natació (sense poder optar a competició),
ampliació de les sales de fitness, activitats dirigides i spinning. Aquestes modificacions faran també que es modifiqui la distribució
dels vestidors d’abonats i grups/equips.
Actualment l’obra es troba tancada amb tots els mitjans de seguretat necessaris propietat del promotor. Aquests mitjans es
podran utilitzar durant el procés d’obra cuidant-ne el seu ús i manipulació. Una vegada finalitzades les obres, es recolliran i es
portaran en la seva totalitat al lloc indicat pel promotor per part de l’empresa constructora.

0.3 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA

Només els documents contractuals, definits en l’apartat anterior, constitueixen la base del Contracte. Per tant, el Contractista no
podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte, basant-se amb les dades contingudes en els documents
informatius (com per exemple, preus de base del personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs, abocadors,
distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, ...) a excepció de que aquestes dades
apareguin en algun document contractual.
El contractista, és doncs, el responsable de les errades que puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa, que
rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Plec de Condicions, preval
allò prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, els dos documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals,
contingudes en el Plec de Condicions.
Allò que s’anomena en el Plec de Condicions i en els Plànols, o al revés, s’haurà d’executar com si hagués estat exposat en
ambdós documents, sempre que, a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i aquestes
tinguin preu al Contracte.
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporen al Projecte com a interpretació, complementant o
precisant les seves determinacions.
A cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a escala.

1. CONDICIONS FACULTATIVES
1.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES
1.1.1 L’Arquitecte Director
Correspon a l’Arquitecte Director:
a) Comprovar l’adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.
c) Assistir a les obres, les vegades que ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de resoldre les contingències que es
produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin precises per aconseguir la correcta solució arquitectònica.
d) Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes
parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials de l’obra, la liquidació final i assessora al promotor en l’acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure amb unió de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat final
de la mateixa.

El present Document integra els següents documents:
.
.
.
.

Document núm. 1:
Document núm. 2:
Document núm. 3:
Document núm. 4:

Memòria i Annexes
Plànols
Plec de Condicions
Pressupost

El contingut d’aquests documents es detalla en l’índex corresponent a cadascun.
S’entenen per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat compliment, a excepció de
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost són:
. Plànols
. Estudi de Seguretat i Salut
. Plec de Condicions
- Condicions Generals
- Condicions Tècniques Particulars
. Quadre de Preus núm.1
. Pressupost Total

1.1.2 L’Aparellador o Arquitecte Tècnic
Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d’estudi i anàlisis del Projecte.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el control de qualitat i
econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la amb unió de l’Arquitecte i del Constructor.
d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant la seva
correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l’execució material segons el projecte, a les normes tècniques i a les normes de la bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i realitzar o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres
unitats d’obra segons les freqüències de mostra programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions
que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels
resultats s’informarà puntualment al Constructor, impartint, en el seu cas, les ordres oportunes; de no solucionar-se la
contingència adoptarà les mesures que corresponen donant-ne part a l’Arquitecte.
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g)
h)

Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions
valorades i a la liquidació fina de l’obra.
Subscriure, amb unió de l’Arquitecte, el certificat final d’obra.

1.1.3 El Constructor
Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que es precisen i projectant o autoritzant les instal·lacions
provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
b) Elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra.
c) Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acte de replanteig de l’obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervé a l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzen, comprovant els preparats en
obra i refusant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministres o prefabricats que
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.
f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’entès a les anotacions que es practiquin en el mateix.
g) Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb antelació suficient, els materials precisos per el compliment del seu deure.
h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra.

1.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA
1.2.1 Verificació dels documents del Projecte
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per la
comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà les aclariments pertinents .

1.2.2 Pla de Seguretat i Salut
El Constructor a la vista del Projecte d’Execució que conté l’Estudi de Seguretat i Salut o l’Estudi Bàsic, segons el cas, presentarà
el Pla de Seguretat i Salut que haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, per el coordinador en matèria de seguretat i salut, o
per la direcció facultativa en cas de no se de necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra
sempre que en la mateixa intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o varis treballadors autònoms.
Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució correcte de les mesures preventives fixades en el pla de
seguretat i salut o en el relatiu a les obligacions que els hi correspongui a ells directament o, en el seu cas, als treballadors
autònoms contractats per ells. Els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l’incompliment de les mesures preventives en el pla, en els terminis que fixa la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
vigent.

1.2.3 Oficina a l’obra
El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la què existirà una taula o taulell adequat, en el què podran estendre i consultar els
plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
-

El Projecte d’Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas redacti l’Arquitecte.
La Llicència d’Obres.
El Llibre d’Ordres i Assistències.
El Pla de Seguretat i Salut.
La documentació de les assegurances mencionades en l’apartat corresponent al Constructor.

El Constructor està obligat a comunicar a la propietat, la persona designada com a delegat seu en l’obra, que tindrà caràcter
d’encarregat de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultat per representar i adoptar en tot moment les decisions que indiquin
al contracte.
Seran les seves funcions les del Constructor segons s’especifica en l’apartat dedicat al Constructor.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de Condicions Particulars d’índole facultativa, el
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s’obliga a mantenir a l’obra
com a mínim, i el temps de dedicació compromès.
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels
treballs, facultarà a l’Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense dret a cap reclamació, fins que es repari la
deficiència.

1.2.5 Presència del Constructor a l’obra
El cap d’obra, per sí mateix o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present durant la jornada legal de treball i
acompanyarà a l’Arquitecte o a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, en les visites que es facin a les obres, posant a la seva
disposició per la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació
de mesures i liquidacions.

1.2.6 Treballs no estipulats expressament
És obligació de la contracte l’execució quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara quan no s’hagi
expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho
disposi l’Arquitecte dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habiliten per cada unitat i tipus d’execució.
Em defecte d’especificacions en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reforma de projecte amb
consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra per més del 20 per 100 o
del total del pressupost en més d’un 10 per 100.

1.2.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i
instruccions corresponents es comunicaran amb precisió per escrit al Constructor, estan aquest obligat a la vegada a retornar els
originals o les copies subscrites amb la seva firma a l’assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que
rebi, tan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contracte de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor, haurà de dirigir-la,
dintre del plac precís de tres dies, a qui l’hagi dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si aquest el sol·licitat.
El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que es precisin per la correcte interpretació i execució projectades.

1.2.8 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions fetes per la Direcció Facultativa, només podran
presentar-les, a través de l’Arquitecte, davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els
Plecs de Condicions corresponents.
Contra disposicions d’ordre tècnic de l’Arquitecte o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap reclamació, podent el
Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l’Arquitecte, el qual podrà
limitar la seva contestació a l’avís de rebut, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

1.2.9 Recusació pel Contractista del personal anomenat per l’Arquitecte
El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de les obres, ni
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius pel reconeixement i amidaments.
Quan es cregui perjudicat pel treball d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat en l’apartat precedent, però sense que per
aquesta causa puguin interrompre o pertorbar la marxa dels treballs.

1.2.10 Faltes de Personal

Disposarà a més, el Constructor, una oficina per la Direcció facultativa, convenientment condicionada perquè en ella si pugui
treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

L’Arquitecte, en suposat de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que compromet o
pertorba la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista perquè aparti de l’obra als dependents o operaris causants de la
pertorbació.

El Llibre d’Incidències, haurà de mantenir-se sempre a l’obra, estarà amb poder del coordinador en matèria de seguretat i salut, o
en cas de no ser necessari la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitat d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a
l’estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.

1.2.4 Representació del Contractista
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1.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALES I ALS MITJANS
AUXILIARS.
1.3.1 Camins i accessos
El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra, la senyalització i el tancament o vallat d’aquesta.
L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o memòria.

1.3.2 Replanteig
La Direcció d’obra entregarà al Contractista una relació de punts de referència materials en l’àrea de les obres i un pla general de
replanteig en el que figuraran la situació i cota dels vèrtex establerts.
El Constructor iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, senyalant les referències principals que
mantindran com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Dits treballs es consideren a càrrec del Contractista i inclòs en la seva
oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest hagi donat la seva
conformitat prepararà una acte acompanyada d’un plànol que haurà de ser aprovat per l’Arquitecte sent responsabilitat del
Constructor l’omissió d’aquest tràmit.
El Contractista serà responsable de la conservació dels vèrtex i senils. Si durant el transcurs de les obres son alguns son
destruïts, haurà d’aixecar-ne d’altres sota la seva responsabilitat i al seu càrrec, comunicant-ho per escrit a la Direcció de l’Obra
que comprovarà les coordenades dels nous vèrtex o senils.
La Direcció d’Obra sistematitzarà normes per la comprovació d’aquests replanteig i podrà supeditar el progrés dels treballs o els
resultats d’aquestes comprovacions, fet pel qual en cap cas, inhibirà la total responsabilitat del Contractista, ni en quan al
compliment de terminis parcials.
Ja sigui en el cas inicial com final, la Direcció d’Obra ha de donar la seva aprovació expressa a l’empresa que realitzarà els
treballs, amb independència dels mitjans que l’empresa adjudicatària disposi o subcontracti.

a afecte de la seva exigència, quedant el Contractista obligat al compliment no només dels plac final sinó als parcials en què
s’hagi dividit l’obra.
L’administració resoldrà sobre el programa de treball presentat pel Contractista dins dels trenta dies següents a la seva
presentació. La resolució podrà imposar el programa de treball presentat, la introducció del mateix o el compliment de
determinades prescripcions, sempre que no contravingui les clàusules del contracte.
El successiu compliment dels terminis parcials si s’han establert, serà formalitzat mitjançant la recepció parcial del tram o zona
d’obra compresa dins del plac previst. Les recepcions parcials seran úniques i provisionals i aniran acompanyades de la presa de
dades necessària per comprovar que les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte i, per tant, podran ser rebudes per
l’Administració.
La Direcció d’obra queda facultada per introduir modificacions en l’ordre establert per l’execució dels treballs, després de que
aquesta hagi estat aprovada per la Superioritat, si per circumstàncies imprevistes ho estimessin necessari, o sempre i quan
aquestes modificacions no representin cap augment en els terminis de finalització de les obres . En cas contrari, tal modificació
requerirà la prèvia autorització de Superioritat.
Qualsevol modificació que el Contractista vulgui introduir en el programa de treball, una vegada aprovat, haurà de sotmetre’s a la
consideració de la Direcció d’Obra i, en cas de què afecti als terminis, haurà de ser aprovat per la Superioritat vista a l’informe de
la Direcció.

1.3.4 Ordre dels treballs
En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat del contractista, llevat d’aquells casos en què, per circumstàncies
d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.

1.3.5 Facilitat per altres Contractistes
D’acord amb el que requereix la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per la
realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els demés Contractistes que intervenen en l’obra. Tot això sense perjudici
de les compensacions econòmiques a que doni lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministres d’energia
o altres conceptes. En cas de litigi, ambdós Contractistes estaran amb la resolució que prengui la Direcció Facultativa.

1.3.3 Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs
1.3.6 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
El Constructor donarà inici a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les de la forma
necessària perquè dintre dels períodes parcials senyalats en aquells quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqüència, l’execució total es portarà a efecte dins del termini exigit pel Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Arquitecte i a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic de l’inici dels
treballs i al menis amb tres dies d’antelació.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri la viabilitat del projecte, a judici de la Direcció d’Obra, i sense reserva
per part del Contractista, el termini de l’execució de les obres s’iniciarà a partir del dia següent al de la firma de l’Acte de
Comprovació del Replanteig. En cas contrari, el termini de l’execució de les obres s’iniciarà a partir del dia següent al de la
notificació al Contractista de l’autorització per l’inici de les mateixes, o be, en el seu cas, si resultessin infundades les reserves
formulades pel Contractista en l’acte de comprovació del replanteig.
El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el plac d’un mes, comptant a partir de la data d’inici de les
obres, fixada d’acord amb l’indicat en el paràgraf anterior.
El programa que presenta el Contractista s’haurà de tenir en compte, que en cap cas pugui interferir les servituds existent,
afectades per les obres.
El programa de treball especificarà, dins de l’ordenació general de les obres, els períodes i imports d’execució de les diferents
unitats d’obra, compatibles (en el seu cas), amb els terminis parcials, si ni haguessin, establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, pel termini de les diferents parts fonamentals en què s’hagi considerat descomposta l’obra i amb el
plac final establert. En particular s’especificarà:
a) Determinació de l’ordre dels treballs dels diferents trams de les obres d’acord amb les característiques del projecte de cada
tram.
b) Determinació dels mitjans necessaris per la seva execució amb expressió dels seus rendiment s mitjos.
c) Estimació, en dies de calendari, dels terminis d’execució amb expressió dels seus rendiments mitjos.
d) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les obres o operacions preparatòries, equips i
instal·lacions i part o classes d’obra a preus unitaris.
El contractista podrà proposar en el programa de treball l’establiment de terminis parcials en l’execució de l’obra, de mode que si
son acceptats per l’Administració al aprovar el programa de treball, aquesta terminis es tindran com a part integrant del contracte

Quan sigui precís per motius imprevistos o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s’interrompran els treballs, continuaran
segons les instruccions donades per l’Arquitecte en quan es formuli o es tramiti el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quan la Direcció de les obres disposi per
estintolaments, apuntalaments, enderrocs, realços o qualsevol altre obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei,
l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que es convingui.

1.3.7 Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retràs de l’obra
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres estipulats, al·legant com a causa la carència de
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-la sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

1.3.8 Pròrroga per causa de força major
Si per causa de força major o independentment de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres, o tingués
que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en el plac prefixat, se li atorgarà una pròrroga proporcionada pel compliment del
contracte, previ informe favorable de l’Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a l’Arquitecte, la causa que
impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retràs que per ell s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la
pròrroga que per aquesta causa sol·licita.

1.3.9 Condicions generals d’execució dels treballs
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entreguen a l’Arquitecte o a l’Aparellador o
Arquitecte Tècnic al Constructor, dintre de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb l’especificat en l’apartat “Treballs
no estipulats expressament”.
Durant l’execució de l’obra es tindrà en compte els principis d’acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
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1.3.10 Obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l’edifici, s’aixecaran els plànols precisos perquè
quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat, entregant-se: una, a l’Arquitecte; un altre a l’Aparellador
i el tercer, al Contractista, firmats tots ells pels tres. Dits plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren
documents indispensables i irrecusables per efectuar els mesuraments.

1.3.11 Treballs defectuosos
El Constructor haurà d’utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en les “Condicions generals i particulars de
índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en dit
document.
Per ell, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les
faltes i defectes que en aquests pugui existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells
col·locats, sense que exoneri de responsabilitat al control que competeixi a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc al fet que
què aquests treballs hagin estat valorat en les certificacions parcials d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bona
compta.
Com a conseqüència de l’anteriorment expressat, quan l’Aparellador o Arquitecte Tècnic adverteixi vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials utilitzats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions perceptuades, ja sigui en el curs de
l’execució dels treballs, o finalitzats aquests, i abans de verificar la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot ell a expenses del contracte. Si aquest no estimes
justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejaria la qüestió davant l’Arquitecte de l’obra, que serà
qui resoldrà.

1.3.12 Vicis ocults
Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les obres
executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui
necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a l’Arquitecte.
Les despeses que s’ocasionen seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a
càrrec de la Propietat.

1.3.13 Dels materials i dels aparells. La seva procedència
El Constructor tindrà llibertat de proveir-se dels materials i aparells de tota classe en els punts que li sembli convenients, excepte
en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques perceptui una procedència determinada.
Obligatòriament, i avanç de procedir a la seva utilització o amuntegament, el Constructor haurà de presentar a l’Aparellador o
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la que s’especifiquin totes les indicacions
sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d’ells.

1.3.14 Presentació de mostres
A petició de l’Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre amb l’antelació prevista en el Calendari
d’Obra.

1.3.15 Materials no utilitzables
El Constructor, al seu càrrec, transportarà i col·locarà, agrupant-les ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents
de les excavacions, enderrocs, ... que no siguin utilitzables a l’obra.
Es retiraran d’aquesta o es portaran a l’abocador, quan així estigui establert en el Plec de Condicions particulars vigents en
l’obra.
Si no s’ha perceptuat res sobre el particular, es retiraran d’ella quan així ho ordeni l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant
prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor de dits materials i les despeses del seu transport.

1.3.16 Materials i aparells defectuosos
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la
preparació en ell exigida o, en fi, quan la falta de prescripcions formals d’aquell, es reconeixes o demostres que no era adequat
pel seu objecte, l’Arquitecte a instàncies de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per
altres que satisfacin les condicions o emplenin l’objecte a què es destinen.
Si als quinze (15), de rebre el Constructor ordre de què retiri els materials que no estan en condicions, no ha estat complida,
podrà fer-ho la propietat carregant les despeses al contracte.

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a judici de l’Arquitecte, es rebran però
amb la rebaixa del preu que aquell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

1.3.17 Despeses ocasionades per proves i assaigs
Les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzades per laboratoris i, en general, per persones que no intervenen directament
en l’obra, seran a compte del propietari o del promotor.

1.3.18 Neteja de les obres
És obligació del Constructor mantenir netes les obres i rodalies, tant de deixalles com de materials sobrants, fer desaparèixer les
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin
necessaris perquè l’obra ofereixi un bon aspecte.

1.3.19 Obres sense prescripcions
En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per les quals no existeixen prescripcions consignades
explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del Projecte, el constructor s’atendrà, en primer terme, a les
instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció.

1.4 RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANEXES
1.4.1 Recepcions provisionals
Trenta dies avanç de donar fi a les obres, comunicarà l’Arquitecte a la Propietat la proximitat de la seva finalització a fi de convenir
la data per l’acte de recepció provisional.
Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l’Arquitecte i de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es
convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes
parcials o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà una acta amb tants exemplars com obres es trobin en estat de ser
admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el corresponent Certificat de final d’obra.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells.
Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament,
els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el corresponent Certificat final d’obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l’acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions
per remeiar els defectes observats, fixant un termini per subsanar-los, expiar el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de
procedir a la recepció provisional de l’obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb pèrdua de la fiança.

1.4.2 Documentació final de l’obra
L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats per
la legislació vigent.

1.4.3 Mesura definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva mesura definitiva,
amb precisa assistència del Constructor o del seu representant. S’estendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per
l’Arquitecte amb la seva firma, servirà per l’abonament per la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en
concepte de fiança.

1.4.4 Termini de garantia
El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai haurà de ser inferior a nou
mesos.

1.4.5 Conservació de les obres rebudes provisionalment
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisionals i definitives, aniran a càrrec
del Contractista.
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la guarderia, neteja i reparacions causades per l’ús aniran a càrrec
del propietari i les reparacions per vicis d’obres o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la contracta.
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1.4.6 Recepció definitiva
La recepció definitiva es verificarà desprès de transcórrer el termini de garantia amb la mateixa forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional, a partir d’aquesta data s’acabarà la obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells
desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que puguin
aconseguir-se per vicis de la construcció.

1.4.7 Pròrroga del termini de garantia
Si al procedir el reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no s’hi trobés aquesta a les CONDICIONS degudes,
s’aplaçarà aquesta recepció definitiva i l’Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en que hauran de
realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-se dins d’aquells, podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de fiança.

el cas que l’import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a que tingui dret el Propietari, en el cas de que l’import
de la fiança no fos suficient per cobrir l’import de les despeses efectuades a les unitats d’obra que no fossin de rebut.

2.2.4 Devolució en general
La fiança retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no excedirà de trenta (30) dies una vegada signada l’Acta de
Recepció Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i finament dels seus deutes
causats per l’execució de l’obra, tal com salaris, subministres, subcontractes, etc.

2.2.5 Devolució de la fiança en el cas d’efectuar-se recepcions parcials
Si la propietat, amb la conformitat de l’Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret al Contractista a que es
retornés la part proporcional de la fiança.

1.4.8 Recepcions de treballs amb que el contracta hagués estat rescindit
En el cas de resolució del contracte, el Contractista tindrà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions
Particulars, la maquinària, medis auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra
en condicions de ser represa per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complert es rebran provisionalment amb els tràmits establerts a l’article “De les recepcions
provisionals”. Acabat el termini de garantia es rebran definitivament segons la disposició en els articles “Conservació de les obres
rebudes provisionalment” i “Recepció definitiva” d’aquest plec.
Per les obres i treballs no acabats però acceptats a judici de l’Arquitecte Director, s’efectuarà a una sola i definitiva recepció.

2. CONDICIONS ECONÒMIQUES
2.1 PRINCIPI GENERAL
Tots els que intervenen amb el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva
correcta actuació amb arreglo a les condicions contractualment establertes.
La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics puguin exigir-se recíprocament les garanties adequades al compliment
puntual de les seves obligacions de pagament.

2.2 FIANCES
2.2.1 Procediment de les fiances
El contractista donarà fiança amb arreglo a algun dels següents procediments, segons s’estipuli:
a)
b)

Dipòsit previ, amb metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta.
Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte amb igual proporció.

2.2.2 Fiança provisional
En el cas de que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per formar part amb ella s’especificarà a l’anunci de
la mateixa i la seva quantia serà d’ordinari, i excepte la estipulació diferent en el Plec de Condicions particulars vigent a l’obra,
d’un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista a qui se li hagi adjudicat la execució d’una obra o servei per a la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini
fixat a l’anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que es
senyali i, en el seu defecte, el seu import serà el deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la que es faci l’adjudicació de l’obra,
fiança que pugui constituir-se a qualsevol de les formes especificades a l’apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i excepte condició expressa establerta en el Plec de Condicions particulars, no
passarà de trenta dies naturals a partir de la data en que se li comuniqui l’adjudicació, i dins d’ell haurà de presentar l’adjudicatari
la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a que es refereixi el mateix paràgraf.
La falta de compliment d’aquest requisit donarà lloc a que es declari nul l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional
que hagués fet per formar part a la subhasta.

2.2.3 Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Si el Contractista es negués a fer per el seu compte els treballs precisos per ultimar l’obra en les condicions contractades,
l’Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer, o, podrà realitzar-los directament
per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a que tingui dret el Propietari, en

2.3 PREUS
2.3.1 Composició dels preus unitaris
El càlcul dels preus de las diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costs directes, els indirectes, les despeses generals i
el benefici industrial.
Es consideraran costs directes
a) La mà d’obra, amb els seus pulsos i càrregues i assegurances socials, que intervingui directament a l’execució de la unitat
d’obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats a la unitat de que es tracti o que siguin necessaris per a
la seva execució.
c) Els equip i sistemes tècnics necessaris per a la prevenció i protecció d’accidents i malalties laborals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o funcionament de la maquinària o
instal·lacions utilitzades a l’execució de la unitat d’obra.
e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment esmentats.
Es consideraran costs indirectes
Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els de personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes
aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costs directes.
Es consideraran despeses generals
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment establertes. Es
xifraran com un percentatge de la suma dels costs directes u indirectes (en els contractes d’obres de l’Administració pública
aquest percentatge s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100).
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s’estableix amb el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors partides.
Preu d’Execució material
Es denominarà Preu d’Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a excepció del Benefici
Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costs directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. L’IVA gira sobre
aquesta suma però no integra el preu.

2.3.2 Preus de contracta. Import de contracta
En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici u obra annexa qualsevol es contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de
contracta al que importa el cost total de la unitat d’obra, es dir, el preu d’Execució material, més el tant per cent (%) sobre aquest
últim preu en concepte de Benefici Industrial del Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, excepte que en
les condicions particulars se n’estableixi un altre de diferent.

2.3.3 Preus contradictoris
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat per medi de l’Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat a
alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista abans de començar l’execució dels
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, el
concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc el banc de preus d’ús més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
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2.3.4 Reclamacions d’augment de preus per causes diverses
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació u observació oportuna, no podrà sense cap
pretext d’error u omissió reclamar augment de preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a
l’execució de les obres (amb referència a Facultatives).

2.3.5 Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la forma de mesurar
les unitats d’obra executades, s’estarà a lo previst en primer lloc, al Plec de Condicions General, i en segon lloc, al Plec de
Condicions particulars.

2.3.6 Revisió dels preus contractats
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no augmenti, a la suma de les
unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l’import total del
pressupost de Contracte.
En el cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió d’acord amb la
formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència de més que resulti per la variació
de l’IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats al Calendari de la oferta.

2.3.7 Amuntegament de materials
El Contractista queda obligat a executar els amuntegaments de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials amuntegats, una vegada abonats per el Propietari són, de l’exclusiva propietat d’aquest; del seu guarda i
conservació serà responsable el Contractista.

2.4.4 Liquidació d’obres per Administració
Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a tals fins
s’estableixen en les "Condicions particulars d’índole econòmica" vigents a l’obra; a falta d’elles, les comptes d’administració les
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que tindrà que acompanyar-se i agrupats en l’ordre que
s’expressen els documents següents tots ells conformats per l’Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per els treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la ocupació
d’aquests materials a l’obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustats a lo establert a la legislació vigent, especificant el número d’hores treballades a
l’obra per els operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant a aquestes nòmines una relació numèrica dels
encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisteros, guardes, etc.,
que hagin treballat a l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les nòmines que es presenten.
c) Les factures originals dels transports de materials posats a l’obra o de retirada de runes.
d) Els rebuts de llicencies, impostos i demés càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la gestió hi hagi intervingut el
Constructor, ja que el seu abonament és sempre de compte del Propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la
pròpia obra en la gestió o pagament hagi intervingut el Constructor se li aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per
cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els medis auxiliars i les Despeses Generals que el
Constructor originen els treballs per administració que realitzen i el Benefici Industrial del mateix.

2.4.5 Abonament al Constructor de les comptes d’Administració delegada
Excepte pacte diferent, els abonaments al Constructor de les comptes d’Administració delegada els realitzarà al Propietari
mensualment segons els comunicats de treballs realitzats aprovats per el propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l’Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb igual periodicitat, el mesurament de l’obra realitzada, valorantla amb arreglament al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per els abonaments al Constructor excepte
que s’hagués pactat el contrari contractualment.

2.4.6 Normes per a l’adquisició dels materials i aparells
2.4 OBRES PER ADMINISTRACIÓ
2.4.1 Administració
Es denominen "Obres per Administració" aquelles en les que les gestions que es precisin per a la seva realització les porti
directament el propietari, bé per si o per un representant seu o bé per mediació d’un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dos modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

2.4.2 Obres per Administració directa
Es denominen "Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari per si o per mediació d’un representant seu, que
pugui ser el propi Arquitecte-Director, expressament autoritzat a aquests efectes, porti directament les gestions precises per
l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a l’obra i, en per tant intervinent directament en totes les
operacions precises per què el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si ho
hagués, o l’encarregat de la seva realització, és un mer dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom
contractat per ell, que és qui reuneix en si, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista.

2.4.3 Obres per Administració delegada o indirecta
S’entén per “Obra per Administració delegada o indirecta” la que convenen un Propietari i un Constructor per a què aquest, per
compte d’aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que es precisen i es convenen.
Són per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegada o indirecta” les següents:
a)

b)

Per part del Propietari, la obligació d’abonar directament o per mediació del Constructor totes les despeses inherents a la
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí o per medi de
l’Arquitecte-Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els
treballs han d’utilitzar-se i, en suma, tots els elements que crea precís per regular la realització dels treballs convinguts.
Per part del Constructor, la obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius,
els medis auxiliars precisos i, per tant, tot el que, en harmonia amb la seva comesa, es requereix per a l’execució dels
treballs, percebent per ell del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonats
per el Constructor.

No obstant les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reservi al Propietari per l’adquisició dels materials i
aparells, si el Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació
l’Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirirlos.

2.4.7 Responsabilitat del Constructor en el baix rendiment dels obrers
Si de les parts mensuals d’obra executada que perceptivament ha de presentar el Constructor a l’Arquitecte-Director, aquest
adverteix que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors
als rendiments normals generalment admesos per unitats d’obra iguals o similars, se li notificarà per escrit al Constructor, amb el fi
de que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l’Arquitecte-Director.
Si feta aquesta notificació el Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda
facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que per els conceptes abans
expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que perceptivament han d’efectuar-se-li. En cas
de no arribar les dos parts a un acord en quan els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge.

2.4.8 Responsabilitats del Constructor
En els treballs d’ "Obres per Administració delegada", el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que
poguessin tenir els treballs o unitats per ell executades i també dels accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o
a terceres persones per no haver pres les mesures precises que en les disposicions legals vigents s’estableixen. En canvi, i
excepte lo expressat a l’article precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells
escollits amb arreglament a les normes establertes en l’esmentat article.
En virtut de lo anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar per la seva conta els treballs defectuosos i a respondre
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

2.5 VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS
2.5.1 Formes vàries d’abonament de les obres
Segons la modalitat escollida per la contractació de les obres i excepte que en el Plec Particular de Condicions econòmiques es
perceptiu una altra cosa, l’abonament dels treballs s’efectuarà així:
1. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, disminuïda en el seu cas a
l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari.
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2.

3.

4.
5.

Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable s’hagi fixat prèviament podent variar només el número d’unitats
executades.
Previ mesurament i aplicant al total de les diverses unitats d’obra executades, del preu invariable estipulat prèviament per a
cada una d’elles, s’abonarà al Contractista l’import de les compreses en els treballs executats i ultimats amb arreglament i
subjecció als documents que constitueixen el Projecte, els que serviran de base per el mesurament i valoració de les diverses
unitats.
Tan variable per unitat d’obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos empleats en la seva execució
d’acord amb les ordres de l’Arquitecte-Director.
S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques"
determina.
Per hores de treball, executant en les condicions determinades en el contracte.

aprovat o, en el seu defecte, als que amb anterioritat a l’execució convinguin les dos parts, incrementant-se el seu import total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generales i Benefici Industrial del
Contractista.

2.5.5 Abonament d’esgotament i altres treballs especials no contractats
Quan fos precís efectuar esgotaments, injeccions o una altre classe de treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per
no estar contractats no siguin de compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el Contractista la
obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per el Propietari per
separat de la contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l’import
total que, en el seu cas, s’especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

2.5.6 Pagaments
2.5.2 Relacions valorades i certificacions
En cada una de les èpoques o dates que es fixen en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixen a l’obra,
formarà al Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que
haurà practicat l’Aparellador.
Lo executat per el Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat del mesurament general, cúbica,
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una
d’elles, tenint present a més lo establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millores
substitucions de material i a les obres accessòries i especials, etc.
El Contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per estendre aquesta relació, se li facilitaran per l’Aparellador
les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los d’una nota d’enviament, a l’objecte de que, dins del termini de
(10) dies a partir de la data del rebut d’aquesta nota, pugui el Contractista examinar-los i retornar-los signats amb la seva
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al
seu rebut, l’Arquitecte-Director acceptarà o rebutjar les reclamacions del Contractista si les hagués, donant compte al mateix de la
seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant al Propietari contra la resolució de l’Arquitecte-Director en la forma
previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà l’Arquitecte-Director la certificació de les obres
executades.
Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s’hagi preestablert.
El material amuntegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90
per 100) del seu import, als preus que figurin en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereixin, i tindran el caràcter de document i
lliuraments a bona compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc
aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini a que la valoració es refereixi. En el cas de que
l’Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l’origen.

2.5.3 Millores d’obres lliurement executades
Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l’Arquitecte-Director, col·loqués materials de més acurada preparació o de
tamany més gran que l’assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un major
preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-li,
qualsevol modificació que sigui beneficiosa a judici de l’Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que l’abonament del
que pugui correspondre-li en el cas que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

2.5.4 Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Excepte lo preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d’índole econòmica", vigent en l’obra, l’abonament dels treballs
pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació
s’expressin:
a) Si existeixen preus contractats per unitats d’obres iguals, les pressupostades mitjançant partides alçades, s’abonaran previ
mesurament i aplicació del preu establert.
b) Si existeixen preus contractats per unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per les unitats amb partida alçada,
deduïts dels similars contractats.
c) Si no existeixen preus contractats per unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà íntegrament al Contractista,
excepte el cas de que en el Pressupost de l’obra s’expressi que l’import d’aquesta partida hagi de justificar-se, en aquest cas,
l’Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguir per portar
aquest compte, que en realitat serà d’Administració, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin en el Pressupost

Els pagaments s’efectuaran per el Propietari en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà precisament al de
les certificacions d’obra conformades per l’Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verifiquen aquells.

2.5.7 Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat qualsevol treball, per al seu abonament es
procedirà així:
1. Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s’haguessin realitzat per el
Contractista al seu degut temps, i l’Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als
preus que figuren al Pressupost i abonats d’acord amb lo establert en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals,
en el cas de aquests preus fossin inferiors als que regeixen a l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests
últims.
2. Si s’han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats pe l’ús de l’edifici, per haver estat aquest
utilitzat durant aquest termini per el Propietari, es valorarà i abonaran als preus del dia, prèviament acordats.
3. Si s’han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels
materials, no s’abonarà res per ells al Contractista.

2.6 INDEMNITZACIONS MÚTUAS
2.6.1 Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres
La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (0/000) de l’import total dels treballs contractats, per cada
dia natural de retard, contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

2.6.2 Demora dels pagaments
Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del mes següent el que correspongui el termini convingut,
el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte
d’interessos de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de la mencionada certificació.
Si passessin dos mesos a partir del final d’aquest termini d’un mes sense realitzar aquest pagament, tindrà dret al Contractista a
la resolució del contracte, procedint a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials amuntegats, sempre que
aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra
contractada o adjudicada.
No obstant lo anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en aquesta demora de
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data d’aquesta sol·licitud ha invertit en obra o en materials amuntegats
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte.

2.7 VARIS
2.7.1 Millores i augments d’obra. Casos contraris
No s’admetran millores d’obra, mes que en el cas en que l’Arquitecte-Director hagi ordenat per escrit la execució de treballs nous
o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran
augments d’obra en les unitats contractades, excepte el cas d’error en els mesuraments del Projecte, a menis que
l’Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades.
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En tots aquests casos serà condició indispensable que les dos parts contractants, abans de la seva execució o treball, convinguin
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats a emprar i els augments
que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades.
Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan l’Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable
en els imports de les unitats d’obra contractades.

2.7.2 Unitats d’obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol causa fos menester valorar obra defectuosa, però acceptable a judici de l’Arquitecte-Director de les obres,
aquest determinarà el preu o partida d’abonament desprès de sentir el Contractista, el qual haurà de conformar-se amb aquesta
resolució, excepte el cas en què, estan dins del termini d’execució, preferís enderrocar l’obra i refer-la amb arreglo a condicions,
sense excedir d’aquest termini.

2.7.3 Assegurança de les obres
El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins a la recepció
definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats.
L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per què amb
càrrec a ella s’aboni l’obra que es construeix, i a mitjans que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d’aquesta quantitat al
Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap caso, excepte conformitat expressa
del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per menesters diferents del de reconstrucció
de la part sinistrada; la infracció de lo anteriorment exposat serà motiu suficient per a què el Contractista pugui resoldre el
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials amuntegats, etc., i una indemnització equivalent a
l’import dels danys causats al Contractista per el sinistre i que no se li hagin abonat, però només en proporció equivalent a lo que
suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats per el sinistre, que
seran taxats a aquests efectes per l’Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que deu ser assegurada i la seva quantia, i si no es
preveu res, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici afectada per l’obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, les posarà el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l’objecte de re-acabar d’aquest la seva prèvia conformitat o reparació.

2.7.4 Conservació de l’obra
Si el Contractista, estant obligació seva, no atent a la conservació de l’obra durant el termini de garantia, en el cas de que l’edifici
no hagués estat ocupat per el Propietari abans de la recepció definitiva, l’Arquitecte-Director, en representació del Propietari,
podrà disposar tot el que sigui precís per a que s’entengui a la guarderia, neteja i tot el que fos menester per a la seva bona
conservació, abonant-se tot ell per compte de la contracta.
A l’abandonar el Contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat
a deixar-lo desocupat i net en el termini que l’Arquitecte-Director fixi.
Desprès de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici anés a càrrec del Contractista, no hi
haurà d’haver en el més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables per a la seva guarderia i neteja i per els
treballs que fos precís executar.
En tot cas, ocupat o no l’edifici, està obligat el Contractista a revisar i reparar l’obra, durant el termini expressat, procedint en la
forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

2.7.7 Serveis afectats
Abans de començar les obres el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra una relació dels serveis existents, així com plans de
previsió, reposició i abonament en cas d’afectar als mateixos.
El compliment d’aquest requisit no representa, per part de la Direcció d’Obra, cap acceptació, quedant vigent la responsabilitat del
Contractista en quan al resultat de la correcta ubicació dels serveis, desenvolupament de les obres i no afecció a aquests.
El Contractista es compromet al compliment pel seu compte i risc de totes les obligacions que comporta l’obra i que com únic
responsable de les alteracions que aquestes puguin ocasionar en las zones pròximes a l’obra.

3. CONDICIONS TÈCNIQUES
3.1 CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS
3.1.1Origen dels materials
El contractista notificarà a la Direcció de l’Obra amb suficient antelació les procedències dels diferents materials que es proposi
utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries per demostrar la possibilitat de la seva acceptació.
En cap cas podran ser amuntegats ni utilitzats en obres materials en que la procedència no hagi estat prèviament aprovada per el
Director de l’Obra en quan a la qualitat dels materials que hagin de ser usats ni en lo concernent al volum o ritme de subministra
necessari.

3.1.2 Reconeixement dels materials
Amb anterioritat a l’ús de qualsevol tipus de material en l’execució de les obres, el Contractista vindrà obligat a presentar a
l’aprovació de la Direcció una documentació completa de cada un, on figurin les característiques, usos i destí dels mateixos.
L’ús de qualsevol material necessitarà un preavís de quinze (15) dies, una vegada que la seva documentació hagi estat
acceptada amb anterioritat.
Encara que complint tots els requisits abans esmentats podrà ser rebutjat qualsevol material que al temps del seu ús no reuneixi
les condicions exigides, sense que el Contractista tingui dret a alguna indemnització per aquest concepte encara que els materials
hagin estat acceptats amb anterioritat.
El Director de l’Obra queda facultat per fer i/o encarregar quants assaigs i proves dels materials creu convenient realitzar, aquest
cost anirà per compte del Contractista.

3.1.3 Qualitat dels materials
Tots els materials a utilitzar a la present obra seran de primera qualitat i reuniran les condicions exigides vigents referents a
materials i prototips de construcció.

3.1.4 Proves i assaigs de materials
Tots els materials a què aquest capítol es refereix podran ser sotmesos als anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es
creuen necessaris per acreditar la seva qualitat.

3.1.5 Materials que no reuneixen les condicions
2.7.5 Ús per el Contractista d’edifici o bens del propietari
Quant durant l’execució de les obres ocupi el Contractista, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o faci ús
de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà obligació de reparar-los i conservar-los per fer lliurament d’ells a l’acabament del
contracte, en perfecte estat de conservació, reposant els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta
reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no haguessin complert el
Contractista amb lo previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança.

2.7.6 Retirada de la instal·lació
Al acabar els treballs, el Contractista retirarà tan aviat com sigui possible la seva instal·lació i estructura provisionals, incloses les
balises i altres senyals col·locades per el mateix, a menis que es disposi una altra cosa per part de la Direcció de l’Obra.
Si el mencionat Contractista refoses, mostrarà negligència o demora en el compliment d’aquests requisits, aquestes instal·lacions
seran considerades com obstacle o impediment i podran ser retirades d’ofici.
El cost d’aquestes retirades en el seu cas, serà reduït de qualsevol quantitat adequada o que pogués adequar-se al Contractista.

Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjat qualsevol partida de material per la Direcció de l’Obra,
el Contractista haurà de procedir a retirar-la de l’obra en el termini màxim de deu (10) dies contats des de la data en què li sigui
comunicat aquest extrem.
Si no ho fes en el termini la Direcció d’Obra podrà disposar la retirada del material rebutjat per ofici i per compte i risc del
Contractista.

3.1.6 Materials no consignats en projecte
Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat necessàries, a
judici de la Direcció Facultativa, no tenint el contractista dret a reclamació alguna per aquestes condicions exigides.

3.1.7 Materials no especificats en el present plec
Els materials, que hagin d’utilitzar-se tan en les obres definitives com en les instal·lacions auxiliars, que no hagin estat especificats
en el present Plec no podran ser utilitzats sense haver estat prèviament reconeguts per la Direcció de l’Obra, qui podrà rebutjarlos si no reuneixen al seu judici les condicions exigibles per aconseguir degudament l’objecte que motivi la seva utilització, sense
que el Contractista tingui dret en aquest cas a alguna reclamació.
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En cas de resultar acceptats, el seu abonament es regirà per els preus contradictoris que es determinen a la base als quadres de
preus núm. 2, i que mai podran excedir el preu del material al que substitueixen.

3.2.5 Obres mal executades
Serà d’obligació del Contractista enderrocar, retirar i tornar a executar al seu càrrec tota l’obra que no compleixi les prescripcions
del present Plec ni les instruccions del Director de les Obres.

3.2 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ
3.2.6 Obres no detallades
3.2.1 Condicions generals d’execució
Tots els treballs, inclosos al present projecte s’executaran acuradament, amb arreglo a les bones pràctiques de la construcció,
d’acord amb les condicions establertes en el Plec de Condicions de l’Edificació de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, i
complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no podent per tant servir de pretext al contractista la
baixa subhasta, per variar aquesta acurada execució ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades en quant als seus
materials i mà d’obra, ni pretendre projectes addicionals.
Les obres s’efectuaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el Contracte i al Projecte que serveixi de base al
mateix i conformi a les instruccions que en interpretació d’aquest dicti al Contractista el Director de la Obra, que seran d’obligat
compliment per aquell, sempre que ho siguin per escrit.
El contractista és completament responsable de l’elecció del lloc d’emplaçament dels tallers, magatzems i parc de maquinària,
sense que pugui comptar per ell amb superfícies o llocs sense prèvia aprovació i sense que tinguin dret a alguna reclamació per
aquest fet o per la necessitat o conveniència de canviar tots o alguns dels emplaçaments abans o desprès dels treballs
començats.
Durant el desenvolupament de les obres i fins que tingui lloc la recepció definitiva, el Contractista és responsable de les faltes que
puguin esdevenir-se a la construcció de les obres en el seu conjunt, disposant de les assegurances de responsabilitat civil que
reglamenti els siguin d’obligació.
Els efectes del Contracte es regularan en tot per les disposicions que regeixen els Contractes d’Obres de l’Estat, i amb especial
per els Capítols IV i V de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; per els Capítols V i VI del Reglament General de
Contractació i per el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Construcció d’Obres de l’Estat.
Així mateix, s’estarà a lo disposat en els apartats 1, 2 i 3 de la resolució de 17 de maig de 2000 de la Secretaria General de Medi
Ambient (BOE 12/07/2000).

3.2.2 Espais necessaris per a les obres
El contractista contarà amb les autoritzacions oportunes per ocupar superfícies i zones que necessiti per a l’execució de les obres,
així com per a la implantació de les seves instal·lacions auxiliars, vestuaris, oficines d’obra, etc.

3.2.3 Instal·lacions auxiliars
Constitueix obligació del Contractista l’estudi i construcció al seu càrrec, de totes les instal·lacions auxiliars de les obres, incloses
les obres provisionals necessàries per a l’execució de les definitives, així com els accessos i camins de servei de les obres si es
precisessin.
Durant l’execució dels treballs seran de càrrec del contractista l’entreteniment, conservació i reparació de totes les instal·lacions
auxiliars, inclosos els accessos i camins de servei de l’obra. Les instal·lacions han de complir totes les reglamentacions sanitàries
i de Seguretat i Salut recollides a l’Annex corresponent.
El Contractista estarà obligat a al seu càrrec i risc a desmuntar, enderrocar i transportar fora de la zona de les obres, al terme de
les mateixes, tots els edificis, fonaments, elements, encolats i material inútil que li pertanyi o hagin estat utilitzats per ell amb
excepció dels que explícitament i per escrit determini la Direcció de l’obra. Si no procedís d’aquesta manera l’Administració, previ
avís i en un termini de 30 (30) dies, procedirà a retirar-los a càrrec del Contractista.
El Contractista facilitarà tot el material, equips i mitjans que la direcció d’Obra necessiti per a la inspecció i comprovació de les
obres durant la seva execució inclòs a petició d’aquesta Direcció, facilitarà una oficina degudament condicionada dotada
d’aparells i utilitats de treball, fins a la recepció provisional de les obres, considerant-se que aquestes instal·lacions estan incloses
als preus i pressupostos.
El Contractista té sota la seva responsabilitat a efectuar els transports, proporcionar els magatzems, mitjans de transport,
màquines i utilitats de tota classe necessàries per a l’execució de tots els treballs, ja sigui de les obres definitives com de les
auxiliars.
Està obligat així mateix assegurar el maneig, entreteniment, reparació i d’una manera general el manteniment en bon estat d’ús o
de funcionament de tot aquest material fix o mòbil.
Tots els elements auxiliars s’entenen exclusivament dedicats a l’execució dels treballs compresos en el projecte definitiu i
auxiliars, una vegada incorporats a l’obra i no podran ser retirats sense una autorització escrita per la Direcció de l’Obra.

S’executaran sempre atenent a les regles de la bona construcció i amb materials de primera qualitat, seguint les ordres de la
Direcció de les Obres.

3.2.7 Facilitats a la inspecció
El Contractista proporcionarà quantes facilitats són necessàries per procedir als replanteigs, reconeixements i proves dels
materials i la seva preparació. Permetrà l’accés en cas d’inspecció a totes les parts de l’obra, inclòs a les fàbriques i tallers on es
realitzin treballs de qualsevol tipus relacionats amb l’obra.
A més el contractista posarà a disposició de la Direcció de l’obra tot lo necessari per un correcte control, mesurament i valoració
de les obres.

3.2.8 Instal·lacions provisionals
El contractista haurà de consultar amb la Direcció els sistemes de toma d’aigua i energia necessaris per l’obra que previsiblement
seran facilitats per els serveis municipals o per equips autònoms.
Així mateix construirà i conservarà en un lloc degudament apartat les instal·lacions sanitàries pel personal de l’Obra.

3.2.9 Condicions que han de reunir els amuntegaments a peu d’obra
El contractista disposarà els amuntegaments de materials d’obra de forma que aquests no pateixin demèrit per l’acció dels agents
atmosfèrics. En aquest sentit, només s’autoritzaran amuntegaments de materials no contaminables per agents marins i sempre
prèvia autorització de la Direcció d’obra.
S’entén a aquest respecte, que tot el material ha de ser rebutjat en el moment de la seva utilització, si en aquest instant no
compleix les condicions expressades en aquest Plec, encara que amb anterioritat hagués estat respectat.
Els materials seran transportats, manejats i emmagatzemats a l’obra, de manera que estiguin protegits de danys, deteriorament i
contaminació, d’acord a quantes recomanacions els siguin d’aplicació o propostes pel fabricant.

3.2.10 Obres no especificades en aquest plec
Les obres no especificades en el present Plec s’executaran amb arreglo a lo que la costum ha sancionat com bona pràctica de la
construcció, seguint quantes indicacions de detall fixi la Direcció d’Obra i prèvia aprovació per el mateix.

3.2.11 Evitar contaminacions
El contractista està obligat a complir les ordres de la Direcció el qual objecte sigui evitar la contaminació de l’aire, cursos d’aigua,
mar i en general qualsevol tipus de bé públic o privat que pogués produir les obres o instal·lacions i tallers annexes a les
mateixes, encara que hagin estat instal·lats en terrenys de propietat del Contractista, dins dels límits imposats en les disposicions
vigents sobre conservació de la naturalesa.
La proximitat de les obres a habitatges obligaran a l’adopció de mesures de atenuació de l’impacte visual dels mateixos;
col·locació de lones, vallats, etc.

3.2.12 Troballes arqueològics
Si durant l’execució de les obres es trobessin peces d’interès arqueològic que per circumstàncies fessin preveure l’existència
d’alguna peça o element singular, es detindran els treballs, balisant-se la zona en qüestió i s’avisarà immediatament a la Direcció
d’Obra per a què disposi lo procedent, reprenent-se el treball fora de la zona balisada sense que aquestes paralitzacions i
discontinuïtats donin dret a alguna indemnització.
L’extracció posterior d’aquestes troballes s’efectuarà per equips i personal especialitzats i amb la màxima cura per preservar els
deterioraments de les peces obtingudes.
Aquestes extraccions seran abonades separadament, quedant totes les peces extretes en propietat de l’Administració.

3.2.4 Nivell de referència
El nivell de referència per a totes les cotes i reixats que figuren als plànols i documents d’aquest projecte és el zero del Port
d’Alacant, referència que serà assenyalada al Contractista a l’acte de la comprovació del replanteig previ. A l’annex núm. 2 relatiu
a la Cartografia, Topografia i Barimetria, es recullen aquestes referències.

3.2.13 Treballs nocturns
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel Director de l’obra i realitzats solament en les unitats d’obra que ell
indiqui. El Contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus o intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en
perfecte estat durant l’execució dels mateixos.
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Aquests equips han de permetre el correcte funcionament i treball de la vigilància de l’obra, per a què no existeixi cap perjudici en
el desenvolupament del mateix.

3.2.14 Treballs no autoritzats i defectuosos
Serà d’aplicació lo disposat en les clàusules 43, 44 i 62 del PCAG.
Sense perjudici de quant es disposi en aquestes clàusules, la facultat de la Direcció que reculli l’últim paràgraf de la Clàusula 44,
haurà de ser exercida dins dels límits que en el seu cas vinguin expressades en el Plec de Condicions del present projecte.
La Direcció, en el cas de que es decideixi l’enderrocament i reconstrucció de qualsevol obra defectuosa, podrà exigir del
Contractista la proposta de les pertinents modificacions en el Programa de Treballs, maquinària, equip i personal facultatiu que
garantitzin el compliment dels terminis o la recuperació, en el seu cas, del retard sofrís.

3.3.2 Mesurament i abonament de la unitat corresponent a la seguretat i salut
L’abonament d’aquesta unitat, que figura en el Pressupost General del projecte, es realitzarà d’acord amb els preus unitaris
definits a l’annex relatiu a l’Estudi de Seguretat i Salut, i per tant, aquests preus es consideraran document del contracte a aquests
efectes.
A l’aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista quedarà obligat a elaborar un pla de Seguretat i Salut en
el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció dels seus propis sistemes d’execució de l’obra, les
prescripcions compreses a l’esmentat estudi. En aquest pla s’inclourà, en el seu cas, les propostes de mitjans alternatius de
prevenció que l’empresa adjudicatària proposi amb la corresponent valoració econòmica de les mateixes, que no podrà en cap
cas, resultar inferior al pressupost de l’estudi de seguretat del projecte.

3.3.3 Abonament de les demés partides alçades

3.2.15 Ús d’explosius
En cas de plantejar-se el seu ús, s’estarà d’acord amb lo següent:
L’adquisició, transport, emmagatzament, conservació, manipulació i ús de metxes, detonadors i explosius es regiran per les
disposicions vigents que regulen la matèria i per les indicacions del Director de l’Obra.
Els magatzems d’explosius estaran clarament identificats i situats a més de tres-cents metres de la carretera o qualsevol
construcció.
En voladures, es posarà especial cura en les càrregues i pega de barrenos donant avisos de les descàrregues amb antelació
suficient per evitar possibles accidents. La pega de los barrenos es farà a ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball o
durant els descansos del personal operatiu al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures. El personal auxiliar de
vigilància no permetrà la circulació de persones o vehicles dins de ràdio d’acció dels barrenos, des de cinc minuts abans de
prendre foc a les metxes fins desprès que hagin esclatat totes elles.
S’utilitzarà preferentment el sistema de comandament a distància elèctric per les coles, comprovant prèviament que no són
possibles explosions incontrolades degut a instal·lacions o línies elèctriques pròximes. En tot cas, s’utilitzaran sempre metxes i
detonadors de seguretat.
L’equip de vigilància comprovarà l’adequada col·locació i el correcte estat dels elements integrants de la voladura.
El personal que intervingui a la manipulació i utilització d’explosius haurà de ser de reconeguda pràctica i perícia en aquests
menesters, i reunirà condicions adequades en relació amb la responsabilitat que correspongui a aquestes operacions.
El Contractista subministrarà i col·locarà les senyals necessàries per advertir al públic del seu treball amb explosius. La seva
ubicació i estat de conservació garantitzarà en tot moment la seva perfecta visibilitat. En cas contrari el personal auxiliar de
vigilància informarà a la Direcció d’Obra per a què es compleixi aquest requisit.
En tot cas, el Contractista cuidarà especialment de no posar en perill vides o propietats, i serà responsable dels danys que es
derivin de l’ús d’explosius.

Les partides alçades a justificar-se s’abonaran a la quantia de les despeses reals, i una vegada s’hagin finalitzat en la seva
totalitat.
En aquest casos no seran aplicables les revisions de preus a aquestes despeses.

3.3.4 Mesuraments i abonament de les obres
Mesuraments
Mensualment, el Contractista sotmetrà a la Direcció d’Obra mesurament detallat de les unitats executades, junt amb els croquis i
plànols necessaris per a la seva perfecta comprensió.
Amb aquesta base, es redactarà una relació valorada que s’adjuntarà a la certificació mensual, i amb aquest pagament tindrà el
caràcter d’abonament a compte.
Certificacions
En l’expedició de certificacions regirà lo disposat a l’article 142 del RGC, Clàusules 46 i següents del PCGA i article 5º del Decret
462/71, de l’11 de març, apartat ú.
Anualitats
Serà d’aplicació lo disposat a l’article 152 del RGC i en Clàusula 53 del PCAG.
Les modificacions de les anualitats fixades per l’abonament del Contracte s’ajustaran a lo previst en les citades disposicions.
El contractista necessitarà autorització prèvia del Director per executar les obres amb major celeritat de la prevista. Aquest podrà
exigir les modificacions pertinents al Programa de Treball, de manera que l’execució d’unitats d’obra que hagin de desenvoluparse sense solució de continuïtat no es vegi afectada per l’acceleració de part d’aquestes unitats. Tot ell d’acord amb lo previst en la
Clàusula 53 del PCAG.

3.2.16 Modificacions d’obra
Serà d’aplicació en aquesta matèria lo establert als articles, 132, 150 i 155 del RGC i en les Clàusules 26, 59, 60, 61i 62 del
PCGA i en l’Ordre Ministerial d’Obres Públiques de 4 de gener de 1972 (B.O.E. del 15) per la que sistematitzen les modificacions
d’obres contractades pel Departament.
En els casos d’emergència previstos en la Clàusula 62, paràgraf penúltim i últim, i quan les unitats d’obra ordenades per la
Direcció no figurin en els Quadres de Preus del Contracte, o la seva execució requerís alteració d’importància en els programes
de treball i disposició de maquinària, donant-se així mateix les circumstàncies de que aquesta emergència no fos imputable al
Contractista, segon atribueix l’article 132 del RGC, el Contractista formularà les observacions que cregui oportunes als efectes de
tramitació de la subsegüent modificació d’obra, a fi de que la Direcció, si ho cregués convenient, comprovar la procedència del
corresponent augment de despeses.

3.3.5 Obres no incloses en el present plec
Les unitats d’obra, amb què la forma de mesurament i abonament no estiguin mencionades en el present Plec i que estiguessin
executades amb arreglo a especificacions recollides en plànols i preus unitaris, i hagin estat executades en termini, s’abonaran en
el seu cas, per unitat, longitud, superfície, volum o pes posat en obra, segon la seva naturalesa, d’acord amb les dimensions i
procediments de mesurament que assenyali la Direcció d’Obra i als que es subjectarà el Contractista.
El cost de totes les obres accessòries i auxiliars, com camins, edificis sanejaments, xarxes d’aigua i electricitat, telèfon i demés
necessaris per a l’execució de les obres venen incloses proporcionalment en els preus unitaris, per tal que el Contractista no
tindrà opció al pagament individualitzat per aquests conceptes, a menis lo especificat en el Quadre de Preus número ú (1).

3.3.6 Obres incompletes
3.3 CONDICIONS GENERALS DE MESURAMENT I ABONAMENT
3.3.1 Condicions generals de mesurament i abonament
Amb caràcter general totes les unitats d’obra es mesuraran i s’abonaran pel seu volum, per la seva superfície, per metre lineal,
per quilogram, per unitat, ... d’acord a com figurin especificades en els Quadres de Preus. Per a les unitats noves que puguin
sorgir i per les que sigui precisa la redacció d’un preu contradictori, s’especificarà clarament, al recordar-se d’aquest, la forma
d’abonament.
Per el mesurament seran vàlids els aixecaments i dades que hagin estat conformats per la Direcció de l’Obra.
Les unitats que hagin de quedar amagades hauran de ser mesurades abans de la seva ocupació. Si el mesurament no s’efectués
al seu degut temps, seran de compte del Contractista les operacions necessàries per portar-se a termes posteriorment.
Les despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària es consideraran inclosos en els preus de les unitats, i, en
conseqüència, no seran necessaris per a determinar o instal·lar perfectament la unitat d’obra de que es tracti.
En tot cas, s’estarà a lo disposat a la Llei General de Contractes de les Administracions Públiques vigents i als seus reglaments.
A tots els preus indicats en els Quadres de Preus se'ls aplicarà la baixa de subhasta si la tingués.

Quan per conseqüència de rescissió o per una altre causa fos precís valorar obres incompletes, s’aplicaran els preus del quadre
de preus número 2, sense que pugui pretendre’s la valoració de l’obra fraccionada d’una altra forma que l’establerta en aquest
quadre.

3.3.7 Obres defectuoses
Si alguna obra que no fos exactament executada amb arreglo a les condicions de la Contracta, fos, sense cap dubte admissible,
podrà ser rebuda provisional i definitivament en el seu cas, però el Contractista quedaria obligat a conformar-se, sense dret a
reclamació de cap gènere, amb la rebaixa que l’Administració aprovi, a menis en el cas que el contractista preferís enderrocar-la a
càrrec seu i refer-la amb arreglo a les condicions de la Contracta.
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3.4 CONDICIONS BÀSIQUES PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
MATERIALS
3.4.1 Criteris bàsics pel desenvolupament del programa de control de materials
- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a
realitzar que siguin necessaris per la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les
normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el
nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al
projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.
En el programa de control de qualitat s'haurà d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs,
anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del
promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del
projecte.
- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que
no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi la seva
acreditació.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 3 dies des
del moment en què es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d'altres persones
contractades a l'efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels
treballs d'execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de
l'obra executada.
- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de
qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la
Direcció Facultativa.

1. AIGUA PER PASTAR
L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i
els assaigs pertinents, segons que s'indica a l'article 81.2 de la “INSTRUCCIÓ de Formigó Estructural” (EHE).
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada compleix les condicions exigides en l'article 27 i 81.2 de l'EHE (mitjançant assaigs de
laboratori), o bé justificarà especialment que no altera prejudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que
s'indica a l'article 81.2 de l'EHE.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats a l'article 27 i 81.2.3 de l'EHE:
- Determinació del pH (UNE 7234/71)
- Determinació de substàncies solubles (UNE 7130/58)
- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)
- Determinació del ió-clor (UNE 7178/60)
- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132/58)
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71)
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71

2. ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ.
L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i
plànols. És a dir:
Tamany màxim de l'àrid:
Estructura 20 mm
- Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en laboratori, segons s'indica a l'article 28.1 de l'EHE i els
corresponents a les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE.
- Esta prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables.

- Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, i hauran de mantenir les seves
característiques granulomètriques fins la seva incorporació a la mescla.
- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà. Cada càrrega d’ àrid anirà
acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’obra i en el que figuraran, com a mínim, les dades
especificades a l’ article 28.3 de l’EHE
- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de l'EHE (mitjançant assaigs de laboratori
o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons
s'indica a l'article 81.3.3 de l'EHE.
- En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons s'indica a l'article
28.1 de l'EHE.
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.
ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segons:
- Estabilitat d'escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1)
- Tamany màxim/mínim de l'àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
- Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art.28.3.3)
- Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3)
- Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE,art.28.3.3)
- Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
- Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
- Contingut de clorurs ( UNE EN 1744-1/99) (EHE, art.28.3.1)
- Terrossos d'argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1)
- Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art 28.3.1)
- Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art 28.3.1)
- Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1)
- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art 28.3.1)
- Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art 28.3.1)
- Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2)
- Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2)
- Absorció d'aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2)
- Absorció d'aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2)
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic o magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2)

3. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ.
El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i
plànols, d'acord amb els criteris indicats en el "Instrucció per la recepció de ciments" (RC-97) i que, en resum, són els següents:
Tipus de ciment:
RC-03, ART.5) CEM/42.5 UNE-EN 197-1:200
Distintiu de qualitat:
POSSESSIÓ DEL MARCATGE “CE” (OBLIGATORI EN CIMENTS COMUNS
“CEM”
- No s’ utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física ( EHE, art.
8.1.1).
- Criteris de definició de remesa, lot i mostra: a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic segons les indicacions de l’ art. 10 de la RC-97.
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de manera legal ( RC-97, art. 10.b).
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà i la documentació annexa, els
quals contindran totes les dades indicades en l'article 9.b.1 del RC-97.
Operatius:
- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, segons l'article 26.2 de l'EHE.
- Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s'ajusta a les indicacions de l'article 26.2 de l'EHE i dels articles 9.a de la
RC-97.
- En el cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de començar les feines de formigonat i sempre que
variïn les condicions de subministrament es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d),
als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En
aquest cas, i com mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final
d'adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum.
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- En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del
corresponent certificat, segons s'indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l'EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del
contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació
del ciment junt amb els resultats de l’ autocontrol. (RC-97, art. 10.b, EHE art. 81.1.2; Decret 375/88, annex 1)
- En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s'indica en l'article 81.1.2 de l'EHE i 10.c de la RC-97.
ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada entre parèntesi i els criteris d'acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi:
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
- Residu insoluble (UNE EN 196-2/96)
- Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96)
- Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE,art.30.1)
- Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96)
- Principi i final d'adormiment (UNE EN 196-3/96)
- Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96)
- Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96)
- Composició potencial del clinker (UNE80304/86)
- Calor d'hidratació (UNE80118/86 EX)
- Índex de blancor (UNE80117/87 EX)
- Alúmina (UNE 80217/91)
- Àlcalis (UNE 80217/91)
- Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86)
- Pes específic (UNE 80103/86)
- Superfície específica Blaine (UNE 80122/91)
- Humitat (UNE 80220/85)
- Òxid de calç lliure (UNE 80243/86)
- Titani (UNE 80228/88 EX)
- Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96)
- Composició i especificacions dels ciments resistents a sulfats i/o a l’ aigua del mar (UNE 80303/96)
- Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96)
- Composició i especificacions dels ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80303/96)
- Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96)
- Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 803010/96)
- Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)

4. ADDITIUS PER A FORMIGÓ.
Els additius que s'utilitzaran en l'elaboració del formigó, s'incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, segons l'article 29.1
de l'EHE i tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:
Tipus d'additiu:
PLATIFICANT O SUPERFLUIDIFICANT
Proporció:
SEGONS RECOMANACIÓ DEL FABRICANT
Està prohibida l’utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de
les armadures.
En els elements pretensats amb armadures ancorades únicament per adherència, no podran utilitzar-se additius airejants
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s'indica a l'article 29.1 de l'EHE.
- Es comprovarà el certificat d'assaigs previs per a cada additiu diferent, segons s'indica a l'article 81.4 de l'EHE.
- Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els
articles 29.1 i 81.4 de l'EHE.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a
cada additiu diferent i segons s'indica en l'article 81.4 de l'EHE.
Operatius:
- En el cas de formigó fet a l'obra, es comprovarà l'etiquetat en cada subministrament, segons s'indica en els articles 29.1 i 81.4 de l'EHE.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.
ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97)
- Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97)
- Pèrdua de massa en additius secs UNE 83206/85)
- Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85)
- Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85)
- Contingut d'aigua no combinada (UNE 83209/86)
- Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX)

- Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX)
- Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86)
- Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86)
- Determinació del pH (UNE 83227/86)
- Determinació de la consistència mitjançant taula de cops (UNE 83258/88 EX)
- Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX)

5. ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ. CENDRES VOLANTS
L’utilització d’addicions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització expressa de la direcció de l’obra.
En el cas d'utilitzar cendres volants com addició en l'elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més a més, en
estructures d'edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% del pes del ciment.
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori
homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 de l’EHE. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa
procedència que el previst per executar l’obra.
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà el contingut d’anhídric sulfúric, la pèrdua al foc
i la finor.
La fabricació del formigó amb addicions es realitzarà en central amb control de producció, o bé en central amb segell o marca de conformitat
oficialment homologat, segons s'indica a l'article 29.2 de l'EHE.
Quantitat de cendres volants per m3 de formigó: <85 KG.
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Si la central no disposa de segell oficialment homologat, es comprovarà el certificat d'assaigs previs per a cada procedència diferent, segons
s'indica als articles 29.2 i 81.4 de l'EHE.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'addició no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, segons
s'indica a l'article 81.4 de l'EHE.
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.
ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten a l’article 29.2.1 de l’EHE:
- Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96)
- Contingut de clorurs (UNE 80217/91)
- Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95)
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
- Finor (UNE EN 451-2/95)
- Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96)
- Expansió (UNE EN 196-3/96)

6. ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ. FUM DE SÍLICE
L’utilització d’addicions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització expressa de la direcció d’obra.
En cas d’utilitzar fum de sílice com addició en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en estructures
d’edificació, la quantitat de sílice no excedirà del 10% del pes del ciment.
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori
homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.2 de l’EHE. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa
procedència que el previst per executar l’obra.
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà el contingut de clorurs i la pèrdua al foc
3
Quantitat de fum de sílice per m de formigó: <85 KGS
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
Es comprovarà el certificat de garantia, emes per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la
durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.2 de l’EHE, d’acord amb les
indicacions de l’article 81.4 de l’EHE
Operatius:
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors
ASSAIGS DE LABORATORI
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En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en el laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten a l’article 29.2.2 de l’EHE.
- Contingut d’òxid de sílice (UNE EN 196-2/96)
- Contingut de clorurs (UNE 80217/91)
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
- Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96)

7. FORMIGÓ FET A L’OBRA
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ” i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. És a dir: ( veure EHE, art. 69.3)
Tipus d’element de formigó:
- Designació: (EHE, art. 39.2)
- Resistència: (EHE, art. 39.2)
- Consistència: (EHE, art. 30.6)
- Mida màxima del granulat: (EHE, art. 28.2)
- Tipus d’ambient: (EHE, art. 8.2)
- Contingut de ciment: (EHE, art. 37.3.2)
- Relació aigua/ciment: (EHE. Art. 37.3.2)
- Tipus, classe i marca del ciment: (RC-97)
- Tipus i proporció de l’additiu, si n’hi ha o indicació expressa de que no n’hi haurà: (EHE, art. 29.1)
- Tipus i proporció de l’addició, si n’hi ha o indicació expressa de que no n’hi haurà: (EHE, art. 29.2)
Altres característiques:
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: (EHE, art. 15.3)
- Modalitat dels assaigs de control: (EHE, art. 88)
- Criteri de divisió de lots: (EHE, art.88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic)
En cas de que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant compleix les condicions exigides en l’article
30 de l’EHE i en el Plec de Condicions, segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE.
Operatius:
- Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’art. 83 de l’EHE.
- Es realitzaran provetes segons l’art. 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar
de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
- Es realitzarà la presa de mostra necessària per a possibles comprovacions posteriors ( d’acord amb l’UNE 83300/84).
- Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre
parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 30.1 i 88 de l’EHE:
- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88)
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88)
- En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació
referenciats entre parèntesi:
- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2)
- Ió-clorur total (EHE, art. 30.1)
- Porositat
- Densitat (UNE 83317/91)
- Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
- Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.85)

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul:
- Control estadístic d'execució:
- Criteri de divisió de lots:

1.5
NIVELL NORMAL
SERAN LOTS INDEPENDENTS

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà, el qual contindrà totes les dades
indicades en l'article 69.2.91 de l'EHE.
- Es comprovarà el nivell d'homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, art.
81) .
Operatius:
- Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 83 de l'EHE.
- Es realitzaran provetes segons l’ article 88 de l'EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de
disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors ( d’acord amb l’UNE 83300/84).
- En el cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els
assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons s'indica a l'article 81 de l'EHE.
- Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre d’ amassaments a assajar per cada lot segons
s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre
parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 30.1 i 88 de l'EHE:
- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art 88)
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art 88)
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d'acceptació
referenciats entre parèntesi:
- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE,ART.28.2)
- Ió-clorur total (EHE, art 30.1)
- Porositat
- Densitat (UNE83317/91)
- Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89)
- Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)

9. RODONS D'ACER PER A FORMIGÓ.
Els rodons d'acer per armar que s'utilitzaran en l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupost i plànols. És a dir:
Designació:
B 500 S
Diàmetres:
6,8,10,12,14,16,20,25
Distintiu de qualitat:
SEGELL CIETSID
Altres característiques:
- No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física.(EHE,art.90.1)
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul:
1.15
- Control estadístic d'execució:
NORMAL
- Criteri de divisió de lots:
A DEFINIR PER L’ARQUITECTE TÈCNIC
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma, freqüència i
toleràncies necessaris per realitzar els controls següents:

8. FORMIGÓ PREFABRICAT EN CENTRAL.
El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procedirà de central formigonera i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria,
plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art69.2.8)
- Tipus d'element de formigó:
Tipificació:
Resistència:
Consistència:
Mida màxima del granulat:
Tipus de ciment:
Recobriments mínims:
Temps màxim de pastada:

Altres característiques:

TOTS
ESTRUCTURA: HA-30/B/20/IV
H-25 I H-30
TOVA
ESTRUCTURA 20 MM.
CEM/ 42.5, UNE-EN 197-1:200
ESTRUCTURA 0.50
45 MM ELEMENTS PROTEGITS O INTERIORS
40 MM FORMIGÓ EXPOSAT A L’EXTERIOR
50 MM FORMIGÓ CONTACTE TERRENY
70 MM FORMIGONAT CONTRA EL TERRENY
LA CENTRAL DISPOSARÀ DE LABORATORI PROPI O LABORATORI
CONTRACTAT HOMOLOGAT

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida
l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1).
- Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixin
les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2).
- En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d'acer, el certificat específic d'adherència, segons
s'indica a l’article 31 de l'EHE.
Operatius:
- Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l'objecte de verificar que la secció equivalent
compleix les especificacions de l'article 31 de l’EHE.
- En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, amb l'objecte de verificar que les
característiques dels ressalts s'ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d'adherència, segons s'indica a
l'article 31.2 de l'EHE (control normal)
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- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l'objecte de verificar el gravat de les
marques d'identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant ), segons s'indica a l’article 31.2 de l'EHE.
- Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell
reduït) o després de l’assaig de doblegat-desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal)
- En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE.
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la càrrega de trencament i l’allargament en trencament en una proveta de
cada diàmetre, tipus i subministrador d'acer, segons l'article 90.3 de l'EHE (control normal)
- En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per a cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran
l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal)
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació.
- En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció
d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra.
ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els
criteris d'acceptació indicats en el segon, atenint-se sempre a les indicacions de l’article 90 de l'EHE:
- Límit elàstic (UNE7474-1/92) (EHE, art90.5)
- Càrrega de trencament (UNE7474-1/92) (EHE, art90.5)
- Allargament en trencament (UNE7474-1/92) (EHE, art.90.5)
- Doblegat simple a 180ºC (EH-88, art 9) (EHE, art 31 i 90)
- Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE art. 31.2 i 31.3) (EHE, art 90.5)
- Resistència a l’arrencament del nus soldat ( UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5)
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:
- Soldatge (EHE, art 90.4)(EHE, art.90.5)
- Adherència ( UNE 36740/98) (EHE, art.31.2)

10. ACER LAMINAT I TUBULARS PER A ESTRUCTURES.
L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.
És a dir:
Classe:
S 275 JR GALVANITZATS
S 275 JOH GALVANITZATS
Sèrie:
IPN, IPE, HEB, HEA, UPN, L, T, TUB RODÓ, QUADRAT I PLATINES
TUB RODÓ, QUADRAT I RECTANGULAR
Tipus i ubicació indicats als plànols
- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul:
MC2 DE LA MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
- Criteri de divisió de lots:
SEGONS CRITERI ARQUITECTE TÈCNIC
S'identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat.
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons s'indica a l'article 2.1.5.1 de la NBE EA-95.
Operatius:
- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons s'indica a l'article 2.1.6.2 de la NBE EA-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 de la NBE EA-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 de la NBE EA-95.
ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i
criteris d'acceptació de les normes referenciades entre parèntesi:
- Límit elàstic (NBE EA-95, taula 2.1.2)
- Resistència a tracció (NBE EA-95, taula 2.1.2)
- Allargament fins trencament (NBE EA-95, taula 2.1.2)
- Doblegat sobre mandríl (NBE EA-95, taula 2.1.2)
- Resilència (NBE EA-95, taula 2.1.2 i art 2.1.5.6)
- Estat de desoxidació (NBE EA-95, taula 2.1.3)
- Contingut de carboni en colada i producte (NBE EA-95, taula 2.1.3)
- Contingut de fòsfor en colada i producte (NBE EA-95, taula 2.1.3)
- Contingut de sofre en colada i producte (NBE EA-95, taula 2.1.3)
- Contingut de nitrogen en colada i producte (NBE EA-95, taula 2.1.3)
- Contingut de silici en colada i producte
- Contingut de manganès en colada i producte
- Duresa Brinell (NBE EA-95, taula 2.1.5.8)

CONTROL DE L'EXECUCIÓ.
- Homologació dels soldadors.
- Adequació als plànols constructius.
- Inspecció visual del 50% de les unions.
- Dimensions de gruixos de soldadura en angle del 20% de les unions.
- Inspeccions per líquids penetrants o partícules magnètiques del 2% de les unions.
- Comprovació de la neteja de les unions a soldar.

11. MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL.
Els maons que s'utilitzaran en l'execució de l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i
plànols, d'acord amb els criteris indicats en el "Plec per la recepció de rajols" (RL-88) i que, en resum, són els següents:
Classe:
NO VIST
Tipus:
CALAT (PERFORADO)
Dimensions:
29X15X7 CMS
Resistència a compressió: 150 KG/CM2
Geladicitat:
NO GELADÍS
Distintiu de qualitat:
SEGELL INCE
- La definició de "partida" i "mostra" es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el subministrament amb el seu destí
a l'obra.
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte, segons les
indicacions de l'apartat 5.2 de la RL-88.
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de resistència a compressió, segons s'indica a
l'apartat 4.2 de la RL-88.
- Es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori,
segons l'apartat 6.4 de la RL-88.
Operatius:
- Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l'apartat 6.4 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l'apartat 4.3 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència d'exfoliacions, segons l'apartat 4.3 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència de desconxats per pinyol, segons l'apartat 4.3 de la RL-88.
ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:
- Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88,apt 4.1)
- Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88,apt 7.2)
- Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88,apt 4.2)
- Succió (UNE 67031/85) (RL-88,apt 4.2)
- Geladicitat (UNE 67028/84) ()
- Massa (RL-88,apt 7.2) (RL-88,apt 4.2)

12.1. SOSTRES PREFABRICATS. BIGUETES.
Les biguetes que s'utilitzaran en l'execució de l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i
plànols. És a dir:
Tipus:
BIGUETA AUTOPORTANT
Forma:
DOBLE T
Cantell:
25
Llum màxima:
6,5 M
Intereix:
0,80
Distintiu de qualitat:
MARCATGE CE
- Característiques especials de les peces ceràmiques amb funció resistent: (EF-96, art 2.2 i 10.1)
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- Es comprovarà, per a cada tipus de bigueta, l'autorització d'ús, segons s'indica a l'article 10.1 de l'EF-96.
- Es sol·licitarà, per a cada tipus de bigueta, el document de garantia del fabricant, segons s'indica a l'article 9.1.2 de l'EF-96. Aquest document es
pot substituir per un segell de conformitat emes per l'Institut Eduardo Torroja, segons s'indica en els "Criteris aprovats pel Consell Superior en
relació a la EF-96", annex a aquesta mateixa norma.
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Operatius:
- Es comprovarà el gravat del codi d'identificació de cada bigueta (fabricant, model i tipus), segons l'article 9.1.2 de l'EF-96.
- Es verificaran geomètricament les característiques reflectides en l'autorització d'ús de cada bigueta, segons
s'indica a l'article 9.1.2 de l'EF-96.
- Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d'entrebigat per a la seva utilització conjunta, segons s'indica a l'article 9.1.2. de l'EF-96.
ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Col·locació d'armadures (EF-96, art 2.1 i EHE, art 66)
- Armadures actives (EHE, art 32)
- Armadures passives (EHE, art 31)
- Quantia mínima (EHE, art 42.3)
- Armadura transversal (EHE, art 80)
- Formigó (EHE, art 80)
- Destessat (EHE, art 80)

Els materials que s’utilitzaran com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. S'haurà de contemplar: (veure annex 5 de la CT-79) i detalls constructius.
Tipus i classe de material:
PLAQUES SEMIRIGIDES LLANA DE ROCA ROCKCALM E211
Conductivitat tèrmica ()
0.035 W/(m.K)
Gruix
2x50 MM
Segell o Marca de Qualitat
CE
PLACA SEMIRIGIDA DE LLANA VIDRE
0.040 W/(m.K)
60 MM
CE

Tipus i classe de material:
Conductivitat tèrmica ()
Gruix
Segell o Marca de Qualitat

FELTRE LLANA DE VIDRE
0.036 W/(m.K)
40 MM
CE

Divisió en unitats d’inspecció: a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic)

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de
l’annex 4 de la CA-88.
- Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que
s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la CA-88.
- Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, amb l’objecte de realitzar la recepció del material sense necessitat de fer
comprovacions o assaigs, segons que s’indica a l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva
realitzats, per tal de justificar la fitxa de compliment de la CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra.
- Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs.
Operatius:
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

13. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC

Tipus i classe de material:
Conductivitat tèrmica ()
Gruix
Segell o Marca de Qualitat

Divisió en unitats d’inspecció: a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Aïllament a soroll acri (UNE 74040/84)
- Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84)
- Materials absorbents acústics (UNE 74041/80)
- Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81)

15. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC
Els materials que s’utilitzaran com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, pressupost i plànols. S'haurà de contemplar:
Tipus de material:
Gruix
Classe de reacció al foc, M, exigida(*)
Segell o Marca de Qualitat

Placa silicat càlcic
12 mm
EI-120
CE

Tipus de material:
Gruix
Classe de reacció al foc, M, exigida(*)
Segell o Marca de Qualitat
Altres característiques

Pintura intumescent+Imprimacio rica en Zinc
Variable segons perfil
R-30
CERTIFICAT DE L’EMPRESA APLICADORA DE GRUIXOS APLICATS

LOTS PER UBICACIÓ I TIPUS

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de
l’annex 5 de la CT-79.
- Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que
s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de la CT-79.
- Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, amb l’objecte de realitzar la recepció del material sense necessitat de fer
comprovacions o assaigs, segons que s’indica a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la CT-79.
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76)
- Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76)
- Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78)
- Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55)

14. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC
Els materials que s’utilitzaran com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. S'haurà de contemplar: (veure annex 4 de la CA-88)
Tipus i classe de material:
PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA DE VIDRE
Gruix
100 MM
Segell o Marca de Qualitat :
CE

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà.
- Es verificarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per al compliment de la CPI-91, mitjançant documents que
recullin els resultats dels assaigs necessaris o càlcul teòric-experimental (CPI-91, art 17).
- Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior a 5 anis (art 17.3.3)
- Quan un material hagi estat objecte de tractament d'hignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es comprovarà que els documents que
recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionen explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ
coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a l’art 17.2.2 de la CPI-91.
- Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs.
Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.
ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R)
- Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79)
- Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79)
- Classe de reacció al foc dels materials de revestiment (UNE 23727/90)
(*) La NBE-CPI 91 (comentaris a l’art 13.2) estableix els requeriments de reacció en front del foc per als materials d’acabat o de revestiment, així
com per al mobiliari fix que representi una implantació massiva en locals de determinat ús i per a tots aquells materials que per la seva
abundància o la seva situació poden augmentar la perillositat d’un incendi.
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3.5 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT GENERAL
Aquesta normativa s’adjunta a l’Annex 0 del Document 1: Memòria i Annexes d’aquest projecte.

RCR Aranda Pigem Vilalta arquitectes, SLP
Ramon Vilalta i Pujol

ARIBAU 70, Sl
Laia Roca i Berlanga

Olot, març 2014
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS ARQUITECTURA

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

ESPAI D’AIGUA A TARADELL
AJUNTAMENT DE TARADELL
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PRINCIPI GENERAL

El present plec de Condicions Tècniques Particulars del Projecte de “ESPAI D’AIGUA A TARADELL” (Taradell) constitueix el
conjunt de definicions i característiques dels elements simples, els elements compostos i les partides d’obra; les condicions de
subministra, emmagatzematge i execució; les unitats i els criteris de mesurament i la normativa d’obligat compliment específica de
cadascun.
Tenen per finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles. Per tant, serà la norma guia que
ha d’aconseguir en tot moment el Contractista durant l’execució de la mateixa.

B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció
de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per
determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment
de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE
83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310500,B0314500,B0310020,B031S400,B0311500,B0312010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la
construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials
que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
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En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i
R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5%
en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi
tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc
un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6%
en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en
pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10%
en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o
corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant
els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació,
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i
en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi
han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de
l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar
la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per
realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi
les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació
de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components
però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la
fabricació de formigó d'ús no estructural.

B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0330A00,B0332Q10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials
que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o,
si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una
sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
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- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o
corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i
R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de
formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola
cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf
anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):

- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per
a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc
un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de
presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser
<= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i
del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a
drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
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Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La
més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors,
s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions
generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació,
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que
figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi
han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les
especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de
l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar
la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada
per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert.

B037 - TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B037R000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o,
si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més
desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o
corrents d'aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la
durabilitat de la capa.
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a capa de ferm. Els materials que el
formin procediran de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o de mescla d'ambdós.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZN40
ZN25
ZN20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
50
¦
100
--¦
¦
40
¦
80-95
100
-¦
¦
25
¦
60-90
75-95
100
¦
¦
20
¦
54-84
65-90
80-100
¦
¦
8
¦
35-63
40-68
45-75
¦
¦
4
¦
22-46
27-51
32-61
¦
¦
2
¦
15-35
20-40
25-50
¦
¦
0,500
¦
7-23
7-26
10-32
¦
¦
0,250
¦
4-18
4-20
5-24
¦
¦
0.063
¦
0-9
0-11
0-11
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNEEN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30
Plasticitat (UNE 103104):
- Trànsit T00 a T3: No plàstic
- T4:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades:
- Límit líquid (UNE 103103): < 25
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6
TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment
per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que
compleixin amb les prescripcions tècniques exigides.
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA25
ZA20
ZAD20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
25
¦
75-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-54
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNEEN 933-2).
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Trànsit T0 a T2: < 30
- T3, T4 i vorals: < 35
Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Plasticitat:
- Trànsit T00 a T4: No plàstic
- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130): < 2
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (condicions addicionals):
- Inflament (NLT-111): < 2%
- Contingut de materials petris: >= 95%
- Contingut de restes d'asfalt: < 1% en pes
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes
Composició química:
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción
Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
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Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Índex de llenques (UNE EN 933-3)
- Partícules triturades (UNE EN 933-5
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà
l'ús del material corresponent.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i
mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de
22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec
del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre,
1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment.
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S

- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM
V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la
norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN
197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns
blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta
(BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
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D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció:
- Sistema 1+: Declaració de prestacions

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves
especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o
additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que
acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A
L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de
les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant
l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per
tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser
conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

B052 - GUIXOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0521100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques
d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre
14/01/1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts
- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de
designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento
térmico/acústico o placas de yeso laminado"
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han
d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat
subministrat amb el producte amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y
especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de
ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a
compartimentació davant del foc en edificis,
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc d'elements
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a
compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no
és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes
que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no
és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst
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- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, d'acord a els
assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues
mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.

B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència
adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de
conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid
transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes
de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca,
segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del certificat de qualitat del
fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius
corresponents a la designació concreta.
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de conservar al
menys cent dies.
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Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de
realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos
mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys
100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05A2103.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o
protegir en front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en
estructures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles
ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que
únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics,
que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formigó, a
més de les indicades a aquest apartat.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4
minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara àcids o partícules
laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els sulfurs,
els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d'injecció han de complir que:
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum

- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y
designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació relacionada amb els
materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels materials
dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions indicades.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de
l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent
informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades
de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza
fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors
resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:
coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25
per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/BT i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T,
CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
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- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm;
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit
en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran
3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2
provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la
fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a
màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en
funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd
no superior a 10 N/mm2.
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La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut
d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran
els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A
més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la
pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un
nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per
la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors
obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància
exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un
cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit
i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se
els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la
norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot
s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda
en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065EV0B,B065CH0B,B065960J.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de
l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent
informació:
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- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades
de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza
fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors
resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:
coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25
per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/BT i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T,
CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65

- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm;
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit
en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran
3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2
provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la
fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a
màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en
funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd
no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut
d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran
els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
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Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A
més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la
pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un
nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per
la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors
obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància
exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un
cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit
i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se
els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la
norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot
s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda
en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B06Q - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06QC76A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i aleatòriament distribuïdes
en una quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de
28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de
l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent
informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb fibres armat i HPF per al formigó amb
fibres pretesat
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2
- HMF = 20,25,30,35,40
- HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre)
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per:
- CR, per a fibres amb control de retracció
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó
- O, en la resta de casos
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A
- G: contingut en fibres en kg/m3
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació d'obra, i realitzarà els assajos previs
d'acord amb l'annex 22 de l'EHE-08, els resultats dels quals haurà de validar la DF
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades
de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Toleràncies:
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
- Contingut en fibres
- Pes: ± 3 %
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):
- Contingut en fibres: <= 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza
fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès del granulat gruixut
Tipus de fibres:
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol VI de l'EHE-08
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/BT i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T,
CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Classes d'exposició:
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres d'acer al carboni sense cap
protecció front la corrosió
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d'acer i sintètiques.
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm.
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant.
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació d'additius reductors d'aigua, sense
modificar la dosificació d'aigua prevista
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):
- Contingut en fibres: <= 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Resistència residual a la tracció
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència residual a la tracció
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Característiques de les fibres:
- Tipus
- Material
- Dimensions
- Forma
- Contingut de fibres per m3 (± 3 %)
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial suportada amb una fitxa tècnica,
que ha d'acceptar la DF i estarà disponible al llibre d'obra
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0717000,B0715100,B0710280,B071PREM,B071CE00,B071JUNT,B0711010,B071FIXR.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida
per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
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El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la
col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb
aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment
resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma
de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on
es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques
d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura
especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura
especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en
N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
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- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel
fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que
les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del
plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant
el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent.
S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

B073 - MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0731330.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua
en la proporció especificada, pastes per a cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la compressió s'indicarà amb una C
seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió s'indicarà amb una F seguida de la classe de
resistència a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar el desgast, mètode de Böhem,
mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de
rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes anivelladores amb àrids fins (<4mm)
d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH seguit del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb assajos indicats en UNE-EN 13813. La
resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o ICH depenent de l'assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la rodament s'indica amb les lletres
RWFC seguit de la carga en N
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en kN/mm2
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor en N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
- Resistència elèctrica: Ha de complir
- Resistència química: Ha de complir
- Reacció al foc: Ha de complir
- Emissió de substancies corrosives: Ha de complir
- Resistència tèrmica: Ha de complir
- Permeabilitat a l'aigua: Ha de complir
- Aïllament acústic al soroll d'impacte: Ha de complir
- Absorció acústica: Ha de complir
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la nomenclatura del tipus de morter i
posteriorment els diferents dígits de les característiques amb els valors corresponents.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament:
- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el tipus de producte contingut, el mode i
les condicions d'aplicació.
- En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a reglamentacions sobre substàncies
perilloses:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. *
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
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- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y
especificaciones.

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B081C010,B0814030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastarlos o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada,
en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al
formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de
l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles
d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions
s'han de mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >=
75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la
quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
>= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per
objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en
con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
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- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la
consistència inicial
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >=
80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >=
85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar
l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa
que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reducció d'aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés
d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions
requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat
de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum

- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per
objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés
d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDICIONS:
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de
cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les
addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una
quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la
seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza
fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de
carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat
per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la
durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen
recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.
Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar
del 2,5 %
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
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- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat,
resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics
d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els
requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum
ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
+----------------------------------------+
¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦
¦
que hi passen
¦
¦------------¦---------------------------¦
¦
5
¦
95 - 100
¦
¦
2,5
¦
75 - 100
¦
¦
1,25
¦
40 - 85
¦
¦
0,4
¦
13 - 35
¦
¦
0,16
¦
3 - 14
¦
¦
0,08
¦
1 - 10
¦
+----------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o
químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A
més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de
garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar
com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 934-3
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- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A
més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de
garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a formigons, morters i pastes:
- Sistema 1+: Declaració de prestacions
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de
constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte (UNE-EN 934-2).

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire
ocluït (UNE-EN 12350-7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de
sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els
valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions
contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del
fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs
realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els
valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions
contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.

B08A - PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B08A1020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la pèrdua d'aigua en el primer periode
d'enduriment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar.
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.
La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé resines.
Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309): >= 4

24/215

Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C-156): <= 0,055 g/cm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació i la variació de les seves propietats per factors
físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B09 - ADHESIUS
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0907200KA14,B0907200KA10,B0907000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els següents tipus:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un
isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0911000,B0911200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.
S'han considerat els següents tipus:
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.
- De cloropré
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- De resines epoxi bicomponent
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva
inicial.
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest.
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min
Temps útil de treball: 15 - 30 min
Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
Rendiment: Aprox. 300 g/m2
ADHESIU DE CLOROPRÉ:
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva
inicial.
Contingut de sòlids: 26%
Densitat : 0,83
Resistència a la calor: 160°C
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador.
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Temperatura d'inflamació: > 20°C
- Rendiment: > 1 kg/m2
- Temperatura mínima d'enduriment: 15°C
- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- De cautxú: 5°C - 30°C
- De cloropré: 10°C - 25°C
Temps màxim d'emmagatzematge:
- De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
- De cloropré: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir
taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o
sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas
generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0A3 - CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000,B0A32500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les
parets.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions
superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
nitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0A4 - VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A44000,B0A4ARE0,B0A4A400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la
seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A5 - CARGOLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A5AA00,B0A5GG00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la
seva llargària (UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A6 - TACS I VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A62M90,B0A62F90,B0A61500,B0A61600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per
expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de
ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en
capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A8 - GRAPES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A81010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los.
S'han considerat els següents tipus:
- Grapes per a tubs
- Grapes per a miralls
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col·locació a l'obra.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles.
GRAPES PER A TUBS:
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que permetin el pas del vis de fixació.
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar.
GRAPES PER A MIRALLS:
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un moviment paral·lel a la paret de fixació,
esmorteït per una molla.
Desplaçament de l'aleta: >= 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2C000,B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i
l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o
fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en
massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNEEN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦ fy
¦unitaria ¦ al
¦ fs/fy ¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
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¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la
informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la
biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de
ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i
sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit
elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots,
realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser
acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot,
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació
d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions
experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa
instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la
realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les
característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C
de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i
el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i
que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb
les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
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- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de
que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció
del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat
es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la
posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i
doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es
tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència.
Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits
establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34133,B0B34137,B0B34136.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i
l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o
fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2

- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en
massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal
igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en
malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la
informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la
biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de
ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i
sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit
elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots,
realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser
acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002

Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot,
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació
d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions
experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa
instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la
realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les
característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C
de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i
el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i
que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb
les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de
que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció
del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat
es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la
posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i
doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es
tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència.
Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits
establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
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B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CC1310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara interior,
o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre
14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta
per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d'arestes: < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l'afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l'afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d'absorció d'aigua total:
- Plaques tipus H1: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'expresarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
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- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix
en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops
i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, especificaciones
y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes
que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de
Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes
que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de
Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de
Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950
o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a
l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l'obra es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

B0CH - PLANXES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CH9D30,B0CHQ1E5,B0CHLF0A,B0CHTF3P.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un
recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els següents tipus de planxa:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions
de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està
indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que
es veurà sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits
d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente
para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
- Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Llargària
- Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B0CU - TAULERS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CU1BB5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers derivats de la fusta.
S'han considerat els elements següents:
- Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per pintar o acabat xapat amb
fusta per a envernissar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia
documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte.
Toleràncies:
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat,
contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1
TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un
emmagatzematge prolongat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE-EN 312:2004 Tableros de partículas. Especificaciones.
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la
conformidad y marcado.
UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para utilización interior. Definición,
requisitos y clasificación.

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
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- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

- Gruix:
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B0D6 - PUNTALS
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D3 - LLATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0,B0D629A0.
B0D7 - TAULERS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D732A0,B0D75000,B0D71130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
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Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva
posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi
deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2

B0D8 - PLAFONS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D81480,B0D81580.

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DF7G0A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZP400,B0DZA000,B0DZP500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els
encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir
les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que
serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès
per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de
revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de
forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes
perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el
formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que
els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1D2A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries
interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça
durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la
categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació
posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar
revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
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Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat
de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un
pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s,
essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

B0F8 - SUPERMAONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F86570.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries
interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa, obtingut per un procés
d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça
durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
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- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la
categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació
posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar
revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s,
essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F95530.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres
matèries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de les peces
col·locades de costat.
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser colpejat i per
l'uniformitat de color en fracturar-se.
Ha de tenir forats a la testa.
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació
posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin
submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.
Llarg: >= 50 cm
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042): >= 1,25 kN
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1
Toleràncies:
- Llarg (UNE 67-044): ± 1,5% llarg
- Ample (UNE 67-044): ± 2% ample
- Gruix (UNE 67-044): ± 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.
B0FA - TOTXANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FA12A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries
interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres
matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça
durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%

- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la
categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació
posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar
revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat
de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un
pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s,
essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran
de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FH1000,B0FH5201,B0FH1050,B0FH1060,B0FH5250,B0FH5100,B0FH5205,B0FH7010,B0FH6205,B0FH5210,B0FH6000,B0F
H6010,B0FH5200,B0FH5300.
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- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:
- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNEEN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al
foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i
en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
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- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

B0FM - BLOCS DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA (TERMOARCILLA)
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FM1KK1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries
interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides

- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça ceràmica mès gran que un maó, amb la mida menor mès gran o igual a 14 cm, obtinguda per un procés d'emmotllament i
cocció d'una pasta argilosa amb matèries que desapareixen durant la cocció, que dóna lloc a una estructura amb un alt índex de
porositat.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça
durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la
categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació
posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar
revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Per als blocs, el preu inclou la repercussió de la part proporcional de peces especials necessàries per a executar les parets, com
ara peces en U, peces per a cantonades, per a pilars, etc.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s,
essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1424340,B142CD70,B1432012,B1445003,B1446004,B1447005,B144D205,B144E406,B144JA20,B145E003,B1474600,B147D1
02,B147L005,B147M007.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç ar la seva
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del
treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la
previsible resistència física de l’EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part del cos
protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt
el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la
seva part en contacte i va proveït d’una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels
caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi
d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent
similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas
els 0,450 kg de pes
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- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de ser incombustibles o de
combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense
perforar-se
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data
de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin
emmagatzemats
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb
tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir
l’entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material
absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes
accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament
neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les
radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de
l’epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es
disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars
correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera,
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o
poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció
mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desferse’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir
adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de
plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures
cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4
anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga d’amarrador també serà de
poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ usuari, tenint en compte
les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent:
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els
materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada.
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin
produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el
temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de
talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari.
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el
contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura.
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels
riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud
dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva
utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior.
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos,
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions
funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat i
desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició.
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- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de
caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l’aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d’oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de
les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at de seguretat, adaptat als
riscos a prevenir en funció de l’activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Obres d’ensostrat
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d’ensostrat

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per
l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb
independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B15ZG001,B15Z1500,B151K050,B1510011,B1510009,B1510005,B15B0007.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidà ria, destinat a
l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització , proporcionades
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes
de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant AENOR els següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de
càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel
projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa
tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i
els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de
forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a
les condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir
al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui
presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a
l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o
estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin
produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que
previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament,
suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les
persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està constituïda per un
conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al
que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment.

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards,
enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles
a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió
(canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a
les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin
emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i
productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge,
protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la
normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de treball per al
seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procé s de treballs (no exposició a riscos
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de
poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense
perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim
ent i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als
eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i
emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible
l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible.
A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots els
casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se
correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats
on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en relació a les
parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes
beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als que han estat
concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables,
disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels
perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus
qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions tècniques de l’
Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels
elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal,
acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
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- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà
fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de
fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z09F90,B1Z0B121,B1Z0D5A0,B1Z0300C,B1Z0B700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els
elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü ent dels materials
que se n’extraguessin.
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o,
si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè
rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i
R, reciclat
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peç a i una beina o
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de
formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola
cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf
anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per
a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
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Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc
un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d’enderrocs. No ha de
presentar restes d’argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser
<= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i
del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a
drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La
més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d’evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors,
s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions
generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s’ han de
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat

Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació,
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que
figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que
hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i
normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article
28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos
d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
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La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar
l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar
la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es
realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada
per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha
d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució del reblert.

B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES PER A
SEGURETAT I SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z11215.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidà ria, destinat a
l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització , proporcionades
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes
de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament

- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant AENOR els següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de
càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel
projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa
tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i
els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de
forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a
les condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir
al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui
presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a
l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o
estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin
produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que
previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament,
suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les
persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està constituïda per un
conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al
que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards,
enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles
a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió
(canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a
les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin
emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i
productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge,
protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la
normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de treball per al
seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procé s de treballs (no exposició a riscos
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de
poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense
perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim
ent i dels eventuals beneficiaris del SPC
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En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als
eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i
emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible
l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible.
A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots els
casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se
correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats
on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de respectar en relació a les
parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes
beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als que han estat
concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables,
disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels
perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus
qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions tècniques de l’
Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels
elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal,
acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que vindrà
fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de
fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z6AF0A,B1Z6211A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B1ZB - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1ZB1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que
apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC
12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la
brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
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Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar
envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de
laboratorio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control
de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d’assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)

- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris:
- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les
especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig
corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1ZM1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44ZL03A,B44Z5011,B44Z50BA,B44Z50A6.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
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- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN
10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN
10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP,
segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la
fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament
següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la
fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la
fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del
producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o
perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir
soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies
establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig
que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la
següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i
l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria
civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment
automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota
dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant
l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el
muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i
la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap
dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat
equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A
en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre.
Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
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- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment
automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota
dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant
l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o
el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la
unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig
escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro
de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de
la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer
producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN
10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar
el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de
les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
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En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2).
Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó
està totalment ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO
14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN
10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la UNE 10045-1. També son
d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva
localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els
parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material
(com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i
caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021,
sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el
prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a
més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura.

B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
B4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4LF0402.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses.
S'han considerat els elements següents:
- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge.
- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de
producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i

informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del
fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan
sigui necessari).
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels elements pel que fa
referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les
dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui
necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d'elevació
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de
rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa tècnica del sistema de
sostre utilitzat
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN
13369.
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretesats.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que
compleixin les exigències de l'EHE-08, art.31.1.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 13369 en especial les
que fan referència a la seva durabilitat.
Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, resistència a compressió i a flexió.
La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i posada a l'obra.
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície.
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta.
Fissuració: Sense fissures visibles
Toleràncies:
Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades a l'UNE-EN 13225 punt 4.3.1
Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d'elements pretesats poden adoptar-se 1,5 vegades aquest valor
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports que han de coincidir en la
mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales.
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a estructural:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número identificador de l'organisme de certificació;
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst;
- Informació de les característiques essencials:
- Resistència a compressió del formigó
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l'acer)
- Resistència mecànica (per càlcul)
- Resistència al foc (per a la capacitat portant)
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica)
- Durabilitat
Per aquest producte es poden realitzar tipus d'etiquetes diferents on es detalla d'una manera o altre la informació sobre les
característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de
disseny , d'acord amb l'UNE-EN corresponent del producte.
Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents:
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- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Número identificador de la unitat
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i dades geomètriques)
coincideixen amb les dades del full de subministrament
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb les especificades al
projecte executiu
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, descarrega i
manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic: Es rebutjaran les biguetes / semibiguetes que no vagin identificades o no disposin d'autorització d'us.
Control geomètric: Es rebutjaran les biguetes / semibiguetes quan s'observin irregularitats dimensionals.

B4LZ - MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4LZ570R.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents industrialitzats.
S'han considerat els materials següents:
- Revoltons de ceràmica
- Revoltons de morter de ciment
- Revoltons de poliestirè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a la fitxa tècnica del sistema de sostre
utilitzat.
Resistència a compressió en peces col·laborants: >= fck formigó del sostre
Càrrega de trencament a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit, i segons UNE 67037
per a peces d'altres materials
El comportament de reacció al foc de les peces que estiguin o pugin estar exposades a l'exterior durant la vida útil de l'estructura,
han de complir amb la classe de reacció al foc que els hi sigui exigible. En cas d'edificis ha de ser conforme l'apartat 4 de la
secció SI-1 del documento DB-SI.
Les peces fabricades amb materials inflamables s'han de protegir del foc amb capes protectores justificades empíricament sota
l'acció del foc de càlcul.
REVOLTÓ CERÀMIC:
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argilosa.
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser colpejada i un color uniforme en
trencar-se.
A les peces resistents no s'han d'admetre superfícies fissurades a la cara superior ni a la cara inferior ni a les ales de suport ni als
envans laterals.
El perfil del revoltó ha de complir en qualsevol punt de la cara superior que el gruix del formigó de la capa de compressió (h) sigui:
- Revoltó resistent. h >= c/8
- Revoltó alleugerant: h >= c/6
c= distància horitzontal a l'eix de simetria
Escrostonaments: han de complir les indicacions de l'apartat 6.3 de la norma UNE 67020 - 1999.
Valor mitjà de l'expansió per humitat (UNE 67035): =<0,55 mm/m
Valor individual de l'expansió per humitat (UNE 67035): =<0,65 mm/m
Resistència a flexió (UNE 67037):
- Revoltó alleugerant: 1,0 kN
- Revoltó resistent: 1,0 kN
- Revoltó resistent amb capa de compressió incorporada: 1,5 kN
Resistència a compressió (UNE 67038):
- Revoltó resistent: > 25 N/mm2
- Revoltó resistent amb capa de compressió incorporada: 30 N/mm2
Toleràncies:
- Alçada, amplada i llargada: ± 5 mm del valor declarat pel fabricant
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT:

Peça obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de formigó. Aquest ha de complir els apartat 4.1.1 i 4.1.2 de la norma
EN 13369:2004, o l'apartat 4.1 de la norma EN 771-3:2004.
No han de tenir fissures ni escrostonaments que puguin ser perjudicials pel seu comportament mecànic.
Amplada efectiva del rebaix de recolzament del revoltó:
- classe N1: = 20 mm
- classe N2: = 25 mm
Gruix de l'ala superior dels revoltons resistents:
- classe N1: = 30 mm
- classe N2: = 35 mm
Toleràncies:
Generals per a totes les classes de toleràncies:
- Llargada, amplada i alçada: ± 10 mm
- Amplada del rebaix: ± 3 mm
Per a classe T1:
- La resta de dimensions: ± 5 mm
Per a classe T2:
- Llargada: ± 5 mm
- Amplada i alçada: 0; + 5 mm
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
Peça d'escuma de poliestirè expandit (EPS) per a alleugerir sostres unidireccionals de biguetes prefabricades. Poden ser fetes
per mecanització d'un bloc d'EPS o emmotllant el material.
No han de tenir defectes de fabricació ni defectes superficials com ara escrostonaments, que afectin a la seva utilització.
Si s'utilitzen en sostres en contacte amb l'exterior, la conductivitat tèrmica màxima del material ha de ser menor o igual al valor de
càlcul utilitzat al projecte per justificar el compliment de l'aïllament tèrmic de l'edifici.
Toleràncies:
- Alçària: ± 1,5%
- Amplària: ± 1,0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra.
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
REVOLTONS CERÀMICS:
UNE 67020:1999 Bovedillas cerámicas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, clasificación y
características.
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT:
UNE-EN 15037-2:2009 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de
hormigón.
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
UNE 53981:1998 Plásticos. Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que arribi a l'obra s'ha de verificar com a
mínim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb la fitxa tècnica i que coincideixen amb les especificades dels plànols
del projecte executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió, i si la peça es ceràmica, de
l'expansió per humitat segons EHE-08 art. 36
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de poliestirè que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb la fitxa tècnica del sostre i que coincideixen amb les especificades als
plànols del projecte executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió d'acord amb EHE-08 art. 36
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc declarada s'ha determinat segons
l'UNE-EN 13501-1
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Dimensions i d'altres característiques
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)
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OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: es comprovaran les característiques d'aspecte extern i geomètriques per cada 5000
peces que arribin a l'obra.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs als revoltons apilats a càrrec del Contractista.
- Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B5 - MATERIALS PER A COBERTES
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B5ZZJTNT,B5ZZJLPT.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de carener
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un
procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 40x40
cm
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina
d'acer galvanitzat per a ancoratge
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per un
rodó d'acer galvanitzat
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la
paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix: ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub: >= 0,6 mm
Gruix de la platina: >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2

PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
- Gramatge: ± 4%
- Contingut d'humitat: ± 1%
- Resistència a l'esqueixament: - 15%
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
Característiques del junt:
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦
Diàmetre
¦
Gruix
¦
¦
¦de la peça¦
del junt
¦ del junt
¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦
5,4
¦
24
¦
¦
¦Plom i ferro
¦
5,5
¦
24
¦
>= 10
¦
¦
¦
6,5
¦
27
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦
¦
53 metall ¦ >= 7 metall ¦
¦Metall i goma
¦
¦
50 goma
¦ >= 10 goma ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom
¦
¦ >= 20 exterior¦
>= 2
¦
¦Clau: Pàstic
¦
¦ >= 15 exterior¦
>= 5
¦
+------------------------------------------------------------+
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom: 120 mm
Secció de la ventilació: >= 100 cm2/m
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B64 - MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES
B64M - TANQUES D'ACER
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B64M2201.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a tanques d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B64Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B64Z2A00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes d'apertura.
ELEMENTS DE TUB:
Toleràncies:
- Alçària: ± 1 mm
- Diàmetre: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

B6M - MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA
B6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6ME285A,B6ME285E.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'alumini per a formar l'estructura de muntants i travessers d'un tancament cortina, amb tots els elements complementaris
per a la subjecció dels vidres i els plafons, com son ara els presors d'alumini, els distanciadors de poliamida, el junt de cautxú per
al vidre i les tapetes, d'alumini o de perfil de goma de silicona, segons el cas.
S'han considerat els tipus següents:
- Muntant central
- Muntant de cantonada cóncava
- Muntant de cantonada convexa
- Muntant de cantonada d'angle variable
- Travesser
S'han considerat els acabats següents:
- Anoditzat
- Lacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils i els elements auxiliars han de tenir les característiques dimensionals, la forma i el color indicats a la DT.
El moment d'inèrcia dels perfils ha de ser l'indicat a la DT, o en els seu defecte ha de tenir un valor que garanteixi que les fletxes
dels perfils col·locats, amb la càrrega del tancament, i la pressió de vent considerada per a la zona sigui menor a 1/500 a la
llargària dels perfils.
Els diferents elements han de tenir un sistema de muntatge compatible que permeti l'ensamblatge del conjunt del tancament
cortina i la seva fixació als suports.
L'acabat superficial no ha de tenir defectes, com ara bonys, cops, ratlles, etc.
Els perfils han de ser d'alumini de qualitat L-3441 (UNE 38-337), amb un gruix mínim de paret de 2 mm.
Els talls del perfils han de ser rectes i nets, i si han de quedar a la vista, han de tenir el mateix acabat superficial que la resta del
perfil.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
L'anoditzat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD), o en el seu defecte
que aporti un certificat amb el resultat dels assaigs previstos a la norma UNE 38010.
Gruix de l'anoditzat en funció de l'us del perfil (UNE 38-013):
- Ambient normal amb neteja freqüent: > 15 micres
- Ambient marí o industrial: > 20 micres
Qualitat del segellat (UNE 38-017): valor =< 2
Resistència a la llum (UNE 38-024): => 9
Resistència a la radiació ultraviolada (UNE_EN 12373-8): Ha de complir
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
El lacat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat QUALICOAT, o en el seu defecte aportar un certificat
amb el resultat del assaigs establerts per aquesta marca de qualitat.
Gruix de la capa de polièster (ISO 2360) en funció del tipus de recobriment:
- Pols: > 60 micres
- Pols en dues capes, una de fons i una opaca: > 110 micres
- Pintures líquides:
- PVDF en dues capes: > 35 micres
- PVDF metàl·liques a tres capes: > 45 micres
- Polièster de silicona sense primari: > 30 micres
- Altres pintures termodúctils: > 50 micres
- Pintures de dos components: > 50 micres
- Pintures electroforètiques: > 25 micres
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de septiembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-FPC/1975, «Fachadas
prefabricadas: Muros cortina».
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS
B755 - MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B755HI00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un material adequat per a la impermeabilització
del suport sobre el qual s'aplica.
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:
- Membrana rígida
- Membrana elàstica
- Penetració capil·lar
- Obturació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel fabricant.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del suport.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma un revestiment rígid sobre el
suport.
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una mescla en pols de base ciment amb
additius, el segon es un component sintètic en forma líquida, la mescla d'ambdós components dóna com a resultat un revestiment
impermeable elàstic que ha de ser capaç d'absorbir els moviments del suport sense que apareguin fissures.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2): ± 3% del valor declarat pel fabricant
- Identificació dels components: Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN 1504-2
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514): ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868): ± 3 u del valor declarat pel fabricant als 7 dies
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3): 20 mm o ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Contingut en aire (EN 1015-7): ± 2% del valor declarat pel fabricant
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6): ± 5% del valor declarat pel fabricant
- Traballabilitat (EN 13395-2): ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Temps d'enduriment (EN 13294): ± 20% del valor declarat pel fabricant
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1): <= 0,3%
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770): <= 30 x 10 E-06 K-1
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):
- Classe I: < 5 m (permeable al vapor d'aigua)
- Classe II: < 50 m i <= 5 m
- Classe III: > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)
- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3): < 0,1 kg/m2 x vh
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i EN 1062-11): Ha de complir l'especificat
a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Assaig d'arrancament (EN 1542): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Comportament antiestàtic (EN 1081): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Adhesió al formigó humit (EN 13578): Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la humitat i en el procés d'enduriment,
forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i permanents que obturen la xarxa capil·lar del material.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Densitat aparent en pols (ISO 2811)
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05- 203): sense deteriorament superficial
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)
OBTURACIÓ:

Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies d'aigua, on no es pot aplicar un sistema de
membrana impermeable.
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.
Ha de ser compatible amb el formigó armat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment
- Temps obert
- Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas
- Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei
- Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles
- Apte per a aigua potable, en el seu cas
- Resistència a agents químics, en el seu cas
- Condicions d'emmagatzematge
- Especificacions de salubritat i seguretat
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.
MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7711F00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
- Làmina de polietilè
- Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la
làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant
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- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de
la làmina
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la
làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix
material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres
subterrànies:
- Reacció al foc
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:

- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de
cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor.
Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a
fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos
líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y
vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F
roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que
requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament
identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1,
A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la classificació de
la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplaria i gruix
(UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència a l'impacte.
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)
- Per a membranes:
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)
- En casos especials, s'inclouran a més:
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C2D330,B7C2P100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a
connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a
simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a
mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): La variació relativa en llargària i
amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de la classe declarada pel fabricant:
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604): Variació relativa en llargària i
amplària: ± 1%
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a
compressió invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13163.
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605): Els valors de deformació
relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de
l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 6 de
l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions
establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en
funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en
funció del nivell declarat
- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- T1: ± 2 mm
- T2: ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe
declarada:
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:

- P1: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm
- P4: 5 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 3 de
l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a
compressió invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13164.
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN
13164, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes
a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en
funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):
- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±8 mm
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm: ±10 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±7 mm
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm: ±14 mm
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm: ± 28 mm
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm: ± 35 mm
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- T1: - 2 mm
- Gruix < 50 mm: + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm
- T2: ± 1,5 mm
- T3: ± 1 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir
un traçat correcte de les conduccions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció del
vent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno
expandido (EPS). Especificación.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno
extruido (XPS). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
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- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor
del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus
de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a la compressió
- Coeficient de dilatació
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents
(UNE-EN 13163)
- Amplària
- Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer
lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.

B7C4 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA DE VIDRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C4V100,B7C4DA00,B7C4J600,B7C4F510,B7C42440.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment,
en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el doble del pes de l'element considerat
en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat pel fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806): <= valor declarat pel fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806): >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe
declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements
més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte

- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus
de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents
(UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer
lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.

B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C9J8R0,B7C9R620.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment,
en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el doble del pes de l'element considerat
en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat pel fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806): <= valor declarat pel fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806): >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe
declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm

64/215

- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements
més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral
(MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus
de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents
(UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer
lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.

B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CZ1200,B7CZ1A00,B7CZ1600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos.
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa que cal fixar.
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat
dimensional.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
B7D6 - PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7D62C41.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa de silicat càlcic reforçada amb fibres inorgàniques resistents al foc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
Densitat
¦ Gruix
¦ Tolerància ¦ Dilatació 100%¦
Dilatació
¦
¦
seca
¦
¦ del gruix ¦
d'aigua
¦
tèrmica
¦
¦
¦
¦ estàndar ¦
¦ (20-600ºC)
¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦
870 kg/m3
¦ 6-10 mm ¦
10%
¦
0,39 mm/m
¦-6,4x10E-6m/m°C¦
¦
¦ 12-20 mm ¦
1 mm
¦
¦
¦
¦
¦ 25 mm
¦
1,5 mm
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦
500 kg/m3
¦
¦
0,5 mm
¦
0,90 mm/m
¦-2,5x10E-6m/mºC¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦
450 kg/m3
¦
¦
0,5 mm
¦
0,87 mm/m
¦-2,5x10E-6m/mºC¦
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària nominal: ± 3 mm
- Amplària nominal: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les plaques s'han de subjectar pels extrems i s'han de traslladar en posició vertical.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops
i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7DZE100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Imprimació de resines termoplàstiques
- Abraçadora amb material intumescent
- Coixinets intumescents
- Escuma
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció dels paràmetres especificats.
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:
Ha de ser impermeable a l'aigua i a l'oli.
Pes específic: 14 kN/m3
Temps d'assecatge (20ºC i 65% humitat relativa): 12 hores
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent
COIXINETS INTUMESCENTS:

No han d'estar trencats ni deteriorats.
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:
Consistència: Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades
Temperatura d'aplicació: 5ºC a 30ºC
Enduriment inicial: 6 a 10 minuts
Retracció (1dia): 0-1%
Retracció (5dies): 0,5-1,5%
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
Temperatura d'aplicació: >5ºC
Densitat: Aprox. 900 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades.
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.
COIXINETS INTUMESCENTS:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de la intempèrie.
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat.
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J205C0,B7J205B0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per extrusió contínua.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Densitat aparent: aprox. 40 kg/m3
Resistència a la tracció longitudinal: >= 36 N/mm2
Resistència a la tracció transversal: >= 28 N/mm2
Allargament longitudinal: >= 13%
Allargament transversal: >= 7%
Absorció d'aigua: Nul·la
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació del producte que conté.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7J5 - SEGELLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J500ZZ,B7J5SEL1,B7J500A0,B7J500B0,B7J50090,B7J50010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a
que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid),
amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i
càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i
càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la
consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦

¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament
¦Shore A ¦
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense
retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb
una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la
consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva
preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment
¦
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦
(Només en pols)
¦
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¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de
les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de
les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix
lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a
una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis
mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant
dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ00E1,B7JZ1010.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa
uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb
membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes
que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les
gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦Material per a
¦que estiguin sotmesos
¦------------------¦-----------¦

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc
¦
Altres
¦
4
¦
¦guix laminat
¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i usos no ¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦contemplats anteriorment
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Deformació romanent per tracció: <= 20%
Densitat: >= 1300 kg/m3
Reacció al foc: Autoextinguible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
LLISTÓ DE FUSTA DE PI:
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han
d'estar protegides de la intempèrie.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han
d'estar protegides de la intempèrie.
LÀMINA DE NEOPRÈ:
Subministrament: En plaques.
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z1 - MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7Z1A600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una impermeabilització realitzada amb membrana.
S'han considerat els tipus següents:
- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm
- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants.
- Paper kraft perforat
- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix
LLISTÓ DE FUSTA DE PI:
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefacció, ni corcs, ni fongs ni nusos morts o estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin a les característiques de la fusta.
Contingut d'humitat: Aprox. 12%
Diàmetre dels nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
Toleràncies:
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total
- Dimensions de la secció: ± 2,5 mm
PAPER KRAFT PERFORAT:
Paper format de pastes químiques de fustes resinones crues al sulfat.
Ha de portar perforacions uniformement distribuides.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): >= 6,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
- Gramatge: ± 4%
- Contingut d'humitat: ± 1%
- Resistència a l'esqueixament: - 15%
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjançant un cargol.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments
del recobriment.
Protecció de galvanitzat (Sendzimir): >= 275 g/m2
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5%
LÀMINA DE NEOPRÈ:
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor.
Resistència a la tracció: 10 - 16 N/mm2
Resistència a l'esquerdament: 6 - 7 N/mm2
Duresa (unitats Shore A): 65° - 70°

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7Z24000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent
emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una
agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Característiques del residu sec:
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles.
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- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Enduriment: 24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no
es pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc
fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit
pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec
de condicions.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es demanarà al
contractista el resultat de l'assaig:
- Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució dels assaigs que
consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B82 - MATERIALS PER A ENRAJOLATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B82Z1A10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cantoneres per a arestes d'enguixats, arrebossats o enrajolats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat
- Cantonera d'alumini

- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, d'acord amb la seva funció.
Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials.
Llargària: >= 2 m
Dimensions de les bandes laterals
- Perfils d'acer galvanitzat: >= 3 cm
- Perfils d'alumini: >= 2,5 cm
Gruix de la xapa: >= 0,6 mm
Toleràncies:
- Fletxa: ± 3 mm
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Protecció galvanitzada: >= 275 g/m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B83Z2F9C,B83ZUZ10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm
i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de
fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació
mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o
EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
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- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat del perfil)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la subjecció de les
peces de l'aplacat.
Diàmetre: >= 0,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit contrari o amb una
disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer: 420 N/mm2
Llargària: >= 7 cm
Gruix: >= 0,3 cm
Alçària: >= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions per a
fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els
suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats al tamany de les safates, per tal
de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
¦
¦ cificacions de reacció al foc
¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots
¦
4
¦
¦
¦ nats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no
és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la
següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
GANXO I PLATINA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B842 - PLAQUES DE FIBRES MINERALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B842BN8K,B842BN8N.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals compactades amb capacitats fonoabsorbents de
diferents acabats per a utilitzar en cel ras registrable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-2)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964): Sense amiant
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964): Ha de complir
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964): Ha de complir
Toleràncies:
- Llargària: ± 1,5 mm
- Amplària: ± 1,5 mm
- Gruix: ± 1,5 mm
- Cantell: Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funció del tipus de cantell
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º: 1/500
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa: 1/300 de la llargària mesurada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc,
sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la
tracció per flexió i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per
flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**,
D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
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- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. *
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació
- Número i any de la Norma Europea del material
- Símbols corresponents al tipus i dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Valors declarats de les característiques exigides
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Plaques de fibres minerals:
- Pes
- Coeficient d'absorció acústica
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques següents:
- Amplària
- Llargària
- Gruix
- Planor
- Rectitud d'arestes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie
completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del contractista.
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.
Control geomètric:
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris.

B84A - LAMEL·LES METÀL·LIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84AV7Q1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lamel·la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable.
S'han considerat els acabats següents:
- Lamel·la llisa lacada
- Lamel·la perforada lacada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares vistes de la lamel·la han d'estar recobertes d'esmalt.

L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Ha de tenir la secció indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements de suport previstos.
Tipus d'alumini: Aliatge AA5050
Gruix de la planxa >= 0,45 mm
Toleràncies:
- Llargària: + 10 mm, - 0 mm
- Alçària: + 3 mm, - 0 mm
- Gruix: ± 0,03 mm
- Fletxa lateral (UNE_EN 485-4): ± 2 mm
- Escaire (UNE_EN 485-4): ± 4 mm
LAMEL·LA PERFORADA:
Toleràncies:
- Diàmetre de les perforacions: ± 0,1 mm
- Distància entre els eixos de les perforacions: ± 0,1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: embalades en caixes.
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, protegides de la intempèrie i dels
impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 485-4:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 4: Tolerancias de forma y
dimensionales de productos laminados en frío. (Versión oficial EN 487:1993)

B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84Z7850,B84Z8V11,B84Z5610.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements
verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el
cel ras als elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic
Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el
sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la
capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent,
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i
d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc,
sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la
tracció per flexió i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per
flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**,
D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. *
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les
modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i
plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la
documentació de marcatge CE.

B89 - MATERIALS PER A PINTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZT000,B89ZPP60,B89ZPE50,B89ZU001,B89ZX000,B89ZPD00,B89Z6000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als
àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca
a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i
a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades.
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha
d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins
a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació
de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies
extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha
d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
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- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació
de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies

- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació
de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació
de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina,
querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS,
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs
preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs
preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs
preservar de les gelades.

SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de
conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció,
en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100%
del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que
els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
B8K - ESCOPIDORS
B8KA - ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8KA7M6A.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs o d’ escopidors de
tancaments.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa d’alumini lacat
- Planxa d’alumini anoditzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària o amplària: ± 1 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Desenvolupament: ± 3 mm
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
PLANXA D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits
d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l’aspecte i característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tè cniques, incloent, en el cas d’alumini lacat els
resultats dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d’ acabats de zinc, el contingut de zinc realitzats per un laboratori acreditat.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques geomètriques següents:
- Llargària
- Amplària
- Gruix

- Rectitud d’arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
En cas d’incompliment d’una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i s’ampliarà el control sobre un 20 % de
les peces. Si apareixen més incompliments es realitzarà el control sobre el 100% del material rebut.

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAG000,B8ZAD000,B8ZA1000,B8ZAN000,B8ZA4000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de
poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un
activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres
additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i
sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química
alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el
control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb
la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen
en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en
dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar
una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
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- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
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Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies
poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT.
Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de
conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció,
en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100%
del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que
els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B93 - MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS
B938 - MATERIALS PER A ENCOFRATS PERDUTS DE SOLERES ALLEUGERIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B938P035,B938P040,B938P045,B938P050,B938P055,B938P060.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Revoltons de polipropilè i peces complementaries per a utilitzar com encofrat perdut d'una solera alleugerida o elevada de
formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels elements, geometria, resistència, etc, han de coincidir amb els valors declarats pel fabricant.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments.
La superfície que ha d'estar en contacte amb el formigó ha de ser regular i llisa.
Càrrega a trencament per flexió del revoltó recolzat als seus peus (UNE 67037): >1,0kN
Toleràncies:
- Llargària: ± 2 mm
- Amplària: ± 2 mm
- Alçària: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes en llocs protegits dels cops i de brutícies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

- Distintiu de qualitat, si en té
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9GZ1210.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a l'execució de paviments de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Pols de marbre
- Pols de quars de color
- Pols de quars de color gris
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó
POLS DE MARBRE:
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans
han de ser de granulometria fina i com més contínua millor.
Mida dels grans: <= 0,32 mm
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Nul
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40°C
POLS DE QUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per
a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més
contínua millor.
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc.
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura.
Mida del granulat: 0,7 - 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs): 7
Densitat: 1,5 g/cm3
PERFIL BUIT DE PVC:
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó.
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió.
Densitat (UNE 53-020, mètode B): 1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resistència a la tracció (UNE 53-141): >= 40 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm
Resistència a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Alçària: ± 1 mm
- Pes: ± 5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
POLS DE MARBRE:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les
seves característiques.
POLS DE QUARS:
En el sac hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Data de preparació

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9JEA200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per a netejar-se la
sola de les sabates.
S'han considerat els tipus següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El pelfut ha de ser flexible.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de ser antilliscant i imputrescible.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Mides nominals:
- Format en rotlle: ± 1 mm
- Format individual: ± 1 %
PELFUT DE COCO:
Material: 100 % fibra de coco
Gruix: 17, 20, 23 mm
Base: PVC
Ús: per a interiors
PELFUT ARRISSAT DE VINIL:
Material: 100 % vinil
Gruix: 8, 10, 14 mm
Base:
-Sense
-PVC
Ús: apropiat per a ús intensiu
PELFUT TÈXTIL:
No ha de tenir vores desfilades.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Ha de ser rentable.
Material: 100 % polipropilè
Altura tèxtil: 5 mm
Altura total: 8 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

79/215

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9P - MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
B9P1 - LÀMINES I LLOSETES DE PVC HETEROGENI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9P16A9M.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rotlle o lloseta de revestiment multicapa format per una capa vinílica plastificada, associada a una base d'escuma alveolar de
PVC de cèl·lules obertes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de to, falta de material de revers ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-297.
Desgast, pèrdua de pes i volum (CSTB-UPEC): Segons classificació làmina
Punxonamemt (CSTB-UPEC): Classificació P3
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC): Classificació E 2/3
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC): Classificació C2
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1): CFL-s2
Estabilitat dimensional (UNE 53-224): <= 0,4%
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva classificació
UPEC:
- Forma i dimensions del rotlle (UNE 53-221)
- Gruix de la capa superior
- Massa total del revers
- Adherència al revers
- Curvatura a causa de la calor (UNE 53-296)
- Flexibilitat (UNE 53-223)
- Matèries volàtils (UNE 53-285)
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53-235)
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74-040)
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,15 mm
- Pes: ± 0,1 kg/m
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les característiques del producte i la
seva designació segons la NTE-RSF.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Massa total
- Adherència al revers
- Desgast, pèrdua de pes i volum
- Punxonament
- Comportament enfront de l'aigua
- Comportament enfront dels agents químics
- Resistència al foc
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 434)

- Forma i dimensions (UNE-EN 428)
- Curvatura a causa de la calor (UNE-EN 434)
- Flexibilitat (UNE-EN 434)
- Matèries volàtils
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE-EN ISO 4892)
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE-EN ISO 140-1)
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA
B9Q1 - PARQUETS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9Q1C118.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Posts de fusta per a parquet.
S'han considerat els tipus següents:
- Plaques formades per llistons encolats
- Posts de cantells rectes per a parquets adherits
- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a l'assaig de la norma UNE EN 1910,
continuï complint les condicions de planor establertes a la norma UNE 56-810.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56809-1): Classe I
Espècies de fusta admissibles:
- Frondoses amb duresa (UNE 56534): >=2,5
- Coníferes amb pes específic al 12% d'humitat (UNE 56531): >= 4,5 kN/m3
Humitat de les peces (H) (UNE 56-529)
- Per a zones de litoral: 9% <= H <= 11%
- Per a zones interior peninsular: 7% <= H <= 9%
Resistència a la flexió: >= 10 N/mm2
Aspecte de la cara vista: Inexistència d'escorces a la cara, Nus clar D < 2 mm, Nus negre D < 1 mm
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,3 mm
PLAQUES:
Peça de parquet de fusta massissa formada per la unió encolada de llistonets de classe I o II.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Toleràncies:
- Llargària: ± 0,2 mm
- Amplària: + 0,1 mm, - 0,2 mm
POSTS PER A PARQUETS ADHERITS:
Posts de fusta massissa de classe I.
El post ha d'estar mecanitzat a tot el seu perímetre a la cara inferior, o tenir els cantells amb un angle cap a l'interior (6º), per a
evitar que l'adhesiu pugi.
La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar l'adherència, de fondària < 1/5 gruix del post.
Llargària: 200 - 450 mm
Amplària: 50 - 70 mm
Gruix: 10 - 14 mm
Toleràncies:
- Llargària: ± 0,2 mm
- Amplària: + 0,1 mm, - 0,2 mm
POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT:
Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats.
Llargària: 350 - 600 mm
Amplària: 70 - 140 mm
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Gruix: 17 - 22 mm
Toleràncies:
- Llargària: ± 5 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
FUSTA DE ROURE:
La fusta ha de ser dura i compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants deguts a l'albeca blanca, al duramen
vermellós i als amplis radis medul·lars.
Densitat kg/dm3: 0,7 - 0,75
FUSTA DE BOLONDO O ELONDO:
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs.
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment.
Densitat kg/dm3: 0,9 - 1
FUSTA DE CASTANYER:
La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elàstica i consistent.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigües grisoses, degudes a l'albeca blanca i al duramen
vermell fosc.
Densitat kg/dm3: 0,55 - 0,75
FUSTA DE JATOBA:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig.
Ha de tenir un color terrós rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor.
Pot tenir petites incrustacions pètrias o cristalls.
Densitat kg/dm3: 0,95 - 0,97
FUSTA D'IPÉ:
La fusta ha de ser dura, de fibra entrellaçada i gra fi o mig, de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l'albeca i terrós rogenc al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,9 - 1
FUSTA DE MERBEAU:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellaçada, de gra gros, amb dipòsits de color groc.
La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pàl·lid a l'albeca i de color marró fosc o marró gris al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,73 - 0,83
FUSTA DE SUCUPIRA:
Fusta molt dura de fibra recta o entrellaçada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes, i els tèrmits.
La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l'albeca i marró fosc o marró vermellós al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,915
FUSTA DE PI:
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, amb un gruix d'1,5 a 3 mm.
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l'albeca i vermellós al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,50 - 0,59
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, com a màxim,
de manera que no es deformin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Qualitat mínima de la fusta (UNE-EN 13226)
- Densitat
- Duresa (UNE 56534)
- Grau d'humitat (UNE 56810)

- Resistència a la flexió
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1910)
- Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BABG9762.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d’acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així com la ferramenta d’obertura i
tancament.
Per al parament de la porta s’han considerat les següents solucions:
- Dues planxes d’acer esmaltat amb o sense espiell
- Barrots de tub d’acer
- Lamel·les horitzontals fixes d’acer
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de volandera. Les
pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts
Els perfils s’han d’obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple vista, ni d’altres
defectes superficials.
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb cargols autoroscants en
el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol.
Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la permeabilitat a l’aire segons UNE-EN
12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Guix de la paret dels perfils:
- Perfils bàsics: >= 0,8 mm
- Perfils complementaris: >= 0,4 mm
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):
- Z 275: perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta s’ha de fer mitjanç ant soldadura.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Separació entre els perfils del bastidor: <= 600 mm
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): <= L/100
Gruix de les potes d’ancoratge del bastiment: >= 1 mm
Distància entre potes d’ancoratge del bastiment: <= 600 mm
Distància potes d’ancoratge-extrems del bastiment: <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació: <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells: >= 150 mm
Espiell superior:
- Distància espiell-cantells: >= 150 mm
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Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de
complir les indicacions de la UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d’una fulla
- Ample de la fulla: <= 120 cm
- Portes de dues fulles
- Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 36-579.
PARAMENT AMB PLANXES D’ACER:
Les planxes d’ acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les deformacions màximes
admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alç ada de la vista, que ha de complir les
condicions exigides a la resta de la fulla.
Toleràncies:
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de la UNE-EN 10143.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar els valors de les
propietats higrotèrmiques d’ acord amb l’especificat en l’apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, "Particiones: Puertas de Acero".
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. Características y condiciones
generales de inspección y suministro.

BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAFA5304,BAF4447C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és
el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i
segellat del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més
desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de
complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm

Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L'element
classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els
tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i
(UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batents: 3 punts
- Corredissa: 1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua
infiltrada o condensada.
PORTES:
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una distància mínima de 5
m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en
AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las características
de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
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* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos para
la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN
14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant
la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN
14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al
fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent
els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les
següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplària
- Llargària

- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
- Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control descrits a
l'UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la taula ZA.3b de
l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les característiques pertinents que
declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat
del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es rebutjarà el material
que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les
prestacions especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de condicions tècniques
particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en
obra dels elements.

BAM - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
BAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAM11AG5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp tèrmic.
S'han considerat els acabats següents:
- LLuna incolora
- LLuna de color filtrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques de rodet, incrustacions,
ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions
gasoses, etc.).
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra.
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades.
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de vidres de silicat sodocàlcic
segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm):
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm: ± 2,5 mm
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm: ± 3,0 mm
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm: ± 4,0 mm
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit
resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per
la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits
d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm: ± 0,3 mm
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:
- Gruix nominal de 10 mm: ± 1,0 mm
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
- Guerxament total: 0,003 mm/mm
- Guerxament local: 0,5 mm/300 mm
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts alts del vidre i mesurant la
distància a un altre punt alt.
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Pes:
- Gruix 10 mm: 25 kg/m2
- Gruix 9/11 mm: >= 22,5 kg/m2
- Pes: ± 0,75 kg/m2
- Situació i diàmetre dels forats: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques
(impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical. Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material
protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives
dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones:
Puertas de Vidrio
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-FVT/1976, «Fachadas:
Vidrios templados».
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 1:
Definición y descripción.
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2:
Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc:
- Productes per a ús com a envidrament antibala o antiexplossió:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions
- Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en ús i sotmesos a tals regulacions:
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions
- Productes per a usos diferents dels especificats:
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 12150-2
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)

- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a l'obra, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Pes
- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018)
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmissió tèrmica
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140)
- Factor de transmissió lluminosa
- Factor reflexió lluminosa
- Factor transmissió energètica
- Factor reflexió energètica
- Factor d'absorció energètica
- Factor solar
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Diàmetre i situació dels forats
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control descrits a la
UNE-EN 12150-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, és el sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la taula ZA.3b de
l'annex ZA de la UNE-EN 12150-2.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les característiques pertinents que
declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat
del marcatge.

BAP - BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAPF5193.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions previsibles més
desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
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Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (H)
- Portes interiors: 7% <= H <= 11%
- Portes exteriors: 10% <= H <= 15%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):
- Portes interiors:
- Resistència mitjana: 550 N
- Resistència mínima: 500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
- Resistència mitjana: 1000 N
- Resistència mínima: 900 N
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 1,3 N
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 3 mm
- Secció del perfil:
- Amplària: ± 2 mm
- Gruix: ± 2 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT:
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56802:1989 Puertas de madera. Medidas y tolerancias.
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas.

BAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
BAQD - FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQDHA20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel·li per a envernissar

- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària: >= 30 cm
- Amplària: >= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades: <= 6 mm
- Testeres: <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors: >= 7 cm
Amplària del travesser de base: >= 24 cm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans: <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les
següents:
- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)
- Contingut d'humitat (UNE 38337)
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
- Pes específic (UNE 56531)
- Defectes (UNE-EN 1310)
- Característiques geomètriques:
- Amplària
- Llargària
- Secció del perfil
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Planor
- Escairat: (UNE 56821)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions abans esmentades.

BAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
BARA - PORTES BASCULANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BARAA885.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat, plafons de fusta o planxa d'acer galvanitzat, mecanismes, perfils pels bastiments,
contrapessos, politges, etc... que conformen la porta basculant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.
Totes les parts de la porta, així com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona fabricació , material apropiat,
resistència adequada i lliures de defectes patents durant la seva vida útil prevista.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de volandera. Les
pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma acceptades per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alç ada de la vista, que ha de complir les
condicions exigides a la resta de la fulla.
L’element vidrat ha de garantir que en cas de ruptura no apareixeran trossos punxeguts, vores tallants, ni d’altres parts perilloses.
La porta ha d’estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d’evitar la producció de lesions i danys als usuaris,
complint l’establert a la norma UNE-EN 12604.
La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i fàcilment llegible,
que mostri almenys la següent informació:
- Nom del fabricant o importador a la UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direcció)
- Tipus de porta

- Número de sèrie/número únic de referència de la porta
- Any de fabricació
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol.
Separació entre els perfils de l'estructura: <= 600 mm
Fletxa dels perfils de l'estructura ( L = llum ): <= L/100
Gruix de les potes d'ancoratge: >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge: <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems: <= 200 mm
Nombre de frontisses:
- Amplària <= 3 m: 3 ud.
- Amplària > 3 m: 4 ud.
Perfils d'acer:
- La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb cargols autoroscants
en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol.
- Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines (galvanització en fred)
Tarja superior fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació: <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells: >= 150 mm
Toleràncies:
- LLargària dels perfils: ± 1 mm
- Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix): ± 0,5 mm
- Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix): ± 0,8 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud dels perfils: ± 2 mm/m
- Torsió dels perfils: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
- Alineació de les frontisses: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Portes per a usos previstos de compartimentació foc/fum:
- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte
Portes per a altres usos específics declarats y/o usos subjectes a altres requisits específics. En particular, soroll, energia,
estanquitat i seguretat d’ús:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori
notificat
El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment sobre el mateix producte, o
sinó sobre l’etiqueta o la documentació comercial que l’acompanya):
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 13241-1
- Valor declarats pel fabricant
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, "Particiones: Puertas de Acero".
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Requisitos.
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin
características de resistencia al fuego o control de humos.
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BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASA71LB,BASA61LB,BASA62SB,BASA61P1,BASA61LA,BASA72T1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi
ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir
les condicions exigides a la resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de
tancar automàticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Components:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Material ¦Característiques dels components
¦
¦ porta ¦
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦ Fusta ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules ¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦ EI2-C-30 ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦ Fusta ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat ¦
¦
¦de partícules
¦
¦ EI2-C-60 ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- ¦
¦
¦merats, protegit amb làmina no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦ Fusta ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
¦
¦
¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una ¦
¦ EI2-C-30 ¦làmina no tumescent a cada costat
¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiments de base de fusta massisa protegit
¦
¦
¦amb xapa no tumescent
¦
¦
¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar
¦
¦
¦i tauler de partícules ignífug i xapat
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦Metàl·lica ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una, ¦
¦
¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
¦
¦
¦mitjançant adhesiu ignífug
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm

Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han
d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats
per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: >= 7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades horitzontalment
sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos
fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions
de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de nou dígits establert per la norma UNEEN 1125:
- Categoria d'ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on
existeixi un risc d'accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant.
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

87/215

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu
embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a l'obra, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Comportament al foc UNE 23802.
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d'arestes.
- Planor
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de
recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZGC360.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de portes,
finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb
mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la D.T. o en el seu defecte els que determini la D.F.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de
fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES I AMPITS
BB12 - BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB121JA0,BB126FB2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles
dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga
més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la
separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- Llargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
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BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de
l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents
a la classificació de la barana (UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les
especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En
cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que
hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.

BB14 - PASSAMANS PER A BARANES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el perfil del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Característiques de la fusta:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Roure
¦ Melis ¦ Pi roig
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. compressió ¦ 45 N/mm2 ¦ 60,4 N/mm2 ¦ 40 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-535) ¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Resist. flexió ¦ 60 N/mm2 ¦ 115 N/mm2 ¦ 80 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-537) ¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. a l'esforç ¦ 7,5 N/mm2 ¦ 4,5 N/mm2 ¦ 3 N/mm2
¦
¦ tallant
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat seca ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3 ¦
¦ (UNE 56-531) ¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat verda ¦ >=1,08 kg/dm3 ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦ >= 0,75 kg/dm3 ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE 56529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aliatge Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BB14D00K,BB14A000.
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Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB92U205,BB92EGG3,BB927FF1,BB92M160,BB92U200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
- Caràcter numèric
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor): ± 1 mm
PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.
CARÀCTER NUMÈRIC:
Símbol indicador en forma de guarisme.

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la
seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació
verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva
immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de
treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill.
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o
als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma,
proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en
forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits,
pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils.
ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de centrar en:
- Atraure l’atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el destinatari entri en
contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII del RD
485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d’emergència.
- Maniobres perilloses.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions
del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per
l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme
o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBBAD015,BBBAA005,BBBAD017,BBBAA007,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAE001,BBBAF004,BBBAD004,BBBAF00
7,BBBAD007,BBB2A001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
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UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios
de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la seva col·locació en
posició vertical.

BBC - ABALISAMENT
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBC12102,BBC1D000,BBC1J000,BBC1HG00,BBC1KJ04.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles
per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d’abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en posició vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc.
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció de les condicions d’us
previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense
produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport.
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments
del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el
nombre d'unitats que conté.
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM2 - BARRERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM2BBA0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreres per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control d'accés a aparcaments
- De seguretat flexible de doble ona
- Tipus New Jersey
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat.
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte.
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les especificacions
fixades a la seva partida d'obra.
Tipus d'acer: S275JR
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les empreses subministradores de
tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas.
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació del fabricant. Aquest haurà d’acompanyar el subministrament
de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el compliment de les condicions especificades en el plec.
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall.
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Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica a l projecte.
Tipus de banda: UNE 135-121
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121.
Gruix de la banda base: 3 mm
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5%
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres
Desenvolupament del perfil: 473 mm
Contingut de silici i fósfor: Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%
Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega situada al mig del buit i sobre 8 cm2 de
superfície):
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt):
- Per a una càrrega de 680 kg: <= 70 mm
- Per a una càrrega de 900 kg: <= 140 mm
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall):
- Per a una càrrega de 550 kg: <= 70 mm
- Per a una càrrega de 720 kg: <= 140 mm
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent.
Toleràncies:
- Gruix de la banda base: ± 0,1 mm
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes característiques que l'utilitzat en
la fabricació de la barrera.
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus S235JR (UNE-EN
10025-2).
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés d'emmotllament de perfil
simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a
la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN
13369.
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111.
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials.
La seva base ha de ser plana.
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió que precisin
soldadura.
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi.
Resistència del formigó: >= 25 N/mm2
Tipus d'acer: B 400
Separació entre les peces reflectores: <= 10 m
Recobriment de les armadures: >= 2 cm
Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d’una
classe no inferior a la 32,5.
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús de ciment d’altres tipus requereix una
justificació especial.
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin eflorescències o que originin pertorbacions
en el procés d’adormiment i d’enduriment.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada resistència i durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de descompondre a causa dels agents
exteriors a que estan sotmesos a l’obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de
pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. Toleràncies:
- Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm
- Recobriment armadures: - 0 cm
- Resistència característica del formigó: >= 80% Rn
- Defectes superficials: <= 15% superfície
- Cocons: <= 3/10 dm2
- Fissures
- Amplària: <= 0,1 mm
- Llargària: <= 2 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de
l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y
tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de ejecución.
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació del
producte, autorització d’ú s, aplicacions realitzades, etc.
- Controls de fabricació:
- La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació de l’inici de la campanya de
fabricació, per tal d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica.
- L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o
mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar
els controls següents:
- Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’ autocontrol de qualitat
segons ISO-9002, i de la seva vigència.
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è mfasi respecte als documents que
identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen.
Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.
- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu
defecte, demanar-ne més.
- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació
de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls.
- Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les peces.
- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a
l’obra i dels controls efectuats.
Controls de recepció a obra:
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:
- Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE.
- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08
- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats
dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les
exigències del plec de condicions.
- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc.
- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
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- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del
corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del
galvanitzat.
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre peces escollides al atzar:
- Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i
473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces
corresponents al lot.
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) sobre 10 peces del lot
(assajos d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada peça)
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides al atzar:
- Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control de l’alçada del perfil i
la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS
NEW JERSEY:
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del
Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents.
Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el Plec
de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de referència i, a mé s,
es compleix que: Q = (x - P) / s > 0,94
X = Pes mig dels perfils dels lots
P = Pes de referència
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1)
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar mé s peces), acceptant-se el lot si es
verifica la condició anterior.
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser conformes a les especificacions del plec. La
mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals
mantenir-se per sobre del 95% de dita especificació.
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peç a, no resulta conforme a la
norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d’observar noves
deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot.

BBM3 - CARTELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM35100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rètols per a senyalització.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini extruït
- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les
característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales".(PG 3/75)

Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar preparats per a la unió amb
l'element mitjançant cargols o abraçadores.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora d'intensitat
normal o alta.
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent.
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA:
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C: > 50%
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i
característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina o
aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un
adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una
pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà
protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una làmina
polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies
de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de
superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits
especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i
resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les especificacions
establertes a la norma UNE 135330.
Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2

93/215

- Allargament: > 10%
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT:
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm,
unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini.
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)): >= 150 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ): >= 110 N/mm2
Allargament (UNE 7-474 (1) ): >= 7%
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 60
Gruix de les lamel·les d'alumini: 2,5 mm
Toleràncies:
- Amplària: ± 1,10 mm
- Amplària del reforç perimetral: ± 0,66 mm
- Gruix: ± 0,15 mm
- Planor: ± 0,8 mm
- Angles: ± 2°
- Rectitud: ± 0,2%
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT:
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, amb
una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i l'element de suport
mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat.
Resistència a la tracció (UNE 36-130): >= 270 N/mm2
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310): >= 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir
Puresa del zinc: >= 99%
Gruix de les lamel·les d'acer: 1,2 mm
Toleràncies:
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L
- Planor: ± 1,5 mm
- Gruix: ± 0,13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el
símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante láminas con microesferas
de vidrio. Características y métodos de ensayo.
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA:
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y
métodos de ensayo.
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT:
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación,
características y métodos de ensayo.
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT:
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. Características y métodos de
ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents comprovacions:
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen les
condicions del plec.
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del fabricant.
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d'acord al pla de mostreig establert per a un "nivell
d'inspecció I" i "nivell de qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020:
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides.

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 - VIDRES PLANS
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC151D01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de polivinil intercalada, capaç de
proporcionar una protecció contra atacs manuals o de projectils.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels tipus següents:
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1
- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1
- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1
- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1
- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1
- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak" segons UNE-EN 14179-1
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1
Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦ Designació codi ¦
¦resistència¦ (mm)
¦ de cops ¦categoria resistència¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦ P1A ¦ 1 500 ¦ 3 triàngle ¦ EN 356 P1A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦ P2A ¦ 3 000 ¦ 3 triàngle ¦ EN 356 P2A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦ P3A ¦ 6 000 ¦ 3 triàngle ¦ EN 356 P3A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦ P4A ¦ 9 000 ¦ 3 triàngle ¦ EN 356 P4A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦ P5A ¦ 9 000 ¦3x3 triàngle ¦ EN 356 P5A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦ P6B ¦
¦ 30 a 50 ¦ EN 356 P6B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦ P7B ¦
¦ 51 a 70 ¦ EN 356 P7B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦ P8B ¦
¦ més de 70 ¦ EN 356 P8B
¦
+---------------------------------------------------------------+
Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063):
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Condicions assaig
¦
¦
¦------------------------------¦-------------------------------------------¦
¦CLASSE¦ Tipus ¦ Calibre ¦ Tipus ¦ Massa ¦ Dist. ¦ Vel. ¦ Num. ¦ Dist. ¦
¦
¦ arma ¦
¦
¦ (g) ¦ tir ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ (m) ¦ (8m/s) ¦
¦ (mm) ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR1 ¦ rifle ¦ 0,22 LR ¦ L/RN ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR2 ¦ arma ¦ 9 mm ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Luger ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR3 ¦ arma ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
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¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR4 ¦ arma ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR5 ¦ rifle ¦ 5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR6 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR7 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦ 3 ¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1 ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦ 1 ¦ - ¦
¦
¦
¦
¦ massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1 ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦ 3 ¦125±10 ¦
¦
¦
¦
¦ massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i el gruix dels intercaladors.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components de cadascuna de les llunes
que conformen els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN
1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la tolerància
del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que el gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores
s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a
les del vidre pla del mateix gruix nominal.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components de cadascuna de les llunes
que conformen els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN
572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de plàstic, les
toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal. Les toleràncies
admissibles per als intercaladors fosos són les següents:
+-------------------------------------+
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
< 1 mm ¦ ± 0,4 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦ => 1 mm a < 2 mm ¦ ± 0,5 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦ => 2 mm a < 3 mm ¦ ± 0,6 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦ => 3 mm
¦ ± 0,5 mm ¦
+-------------------------------------+
Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)
¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix nominal > 8 mm
¦
¦
¦-------------------------------------¦
¦ Dimensions ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦
¦nominals B ó H¦ =< 8 mm ¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦
¦ (mm) ¦
¦
< 10 mm ¦ => 10 mm ¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦ < 1 100 ¦ + 2,0 ¦
+ 2,5
¦
+ 3,5
¦
¦
¦ - 2,0 ¦
- 2,0
¦
- 2,5
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦ < 1 500 ¦ + 3,0 ¦
+ 3,5
¦
+ 4,5
¦
¦
¦ - 2,0 ¦
- 2,0
¦
- 3,0
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦ < 2 000 ¦ + 3,0 ¦
+ 3,5
¦
+ 5,0
¦
¦
¦ - 2,0 ¦
- 2,0
¦
- 3,5
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦ < 2 500 ¦ + 4,5 ¦
+ 5,0
¦
+ 6,0
¦
¦
¦ - 2,5 ¦
- 3,0
¦
- 4,0
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦ > 2 500 ¦ + 5,0 ¦
+ 5,5
¦
+ 6,5
¦
¦
¦ - 3,0 ¦
- 3,5
¦
- 4,5
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de poder inscriure en l'interior d'un rectangle
format a partir de les dimensions nominals incrementades per la tolerància límit superior i circumscriure en un rectangle format a

partir de les dimensions nominals reduïdes la tolerància límit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de restar paral·lels
entre si i han de tenir el mateix centre.
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de plàstic que formen el vidre
laminat):
+-----------------------------------------------------------+
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦
B, H =< 1 000
¦
2,0 mm
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦ 1 000 < B, H =< 2 000 ¦
3,0 mm
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦ 2 000 < B, H =< 4 000 ¦
4,0 mm
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
6,0 mm
¦
B, H > 4 000 ¦
¦
+-----------------------------------------------------------+
Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Dimensió ¦
¦ 0,5 < d =< 1,0 ¦
1,0 < d =< 3
¦
¦ defectes d ¦
¦
¦
¦
¦ (mm) ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦
¦ Dimensió ¦
¦ Per a
¦
¦
¦
¦
¦
¦ panell A ¦
¦ qualsevol ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦ A>8 ¦
¦ (mm2) ¦
¦ mida
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦
¦ Nombre de ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1/m2 ¦ 1,2/m2 ¦
¦ defectes ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦ 2 ¦ 3 ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦
¦ admissible ¦ 4 fulles ¦acumulació de ¦ 3 ¦ 4 ¦ 2/m2 ¦ 2,4/m2 ¦
¦
¦ =>5 full ¦defectes
¦ 3 ¦ 5 ¦ 2,5/m2 ¦ 3/m2 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior a 200 mm entre si. Aquesta
distància es redueix a 180 mm per als vidres laminats composats per 3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composats per 4
panells i a 100 mm per a vidres laminats composats per 5 o més panells.
El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada intercalador de gruix superior a 2
mm.
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Superfície del panell ¦ Nombre defectes lineals admissibles ¦
¦
¦
de llargària => 30 mm
¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦
=< 5 m2
¦
no admissible
¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦
5 a 8 m2
¦
1
¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦
> 8 m2
¦
2
¦
+---------------------------------------------------------------+
Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària.
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin els 5 mm de diàmetre. Per als
panells =< 5 m2, l'amplària de la zona de les vores és de 15 mm. Per als panells de dimensions > 5 m2, l'amplària de la zona de
les vores s'incrementa a 20 mm. Si apareixen bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores.
No s'admeten fissures.
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques
(impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la
conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual.
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por balas.
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 5: Dimensiones y
acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998).
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO
12543-6:1998).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades que no disposin de protecció
tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota
entre els dos costats de la superfície envidriada:
- Desnivell > 12m: X=qualsevol; Y= B o C; Z=1
- Desnivell > 0,55m i < 12m: X= qualsevol ; Y= B o C; Z=1 o 2
- Desnivell < 0,55m: X= 1,2 o 3; Y= B o C; Z= qualsevol
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes
sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o
antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea UNE-EN 14449
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes.
- Índex d'atenuació acústica (ISO R-140).
- Característiques lluminoses:
- Factor de transmissió lluminosa
- Factor de reflexió lluminosa
- Factor solar.
- Característiques energètiques:
- Factor de transmissió energètica.
- Factor de reflexió energètica.
- Factor d'absorció energètica.
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Resistència a l'impacte (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).
- Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

BC1K - MIRALLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1K1500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure
protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles,
esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses,
etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o
l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la
zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre
comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa: S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment
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- Defectes de piquets/forats >3 mm: No s'admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2
- Agregats: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió
- Rascades >75 mm: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm: S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes
sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o
antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques
(impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.

UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las
clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las
clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD13157B,BD13187B,BD131A9B,BD13197B,BD13129B,BD135770.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques
generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles,
impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix.
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o per a components a l’exterior
de l’edifici fixats a la paret.
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als
sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici.
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser llegible després de
l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l’àrea d’aplicació
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s’afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d’acord
amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets:
- àrea d’aplicació B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
- àrea d’aplicació BD
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- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha introduït material de PVCU escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius
necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d’acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
- 160: 0 a 0,5mm
- 200: 0 a 0,6mm
- 250: 0 a 0,8mm
- 315: 0 a 1,0 mm
- Gruix paret:
- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD1Z2200,BD1Z2300,BD1Z3000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en
forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols
galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D): 5 <= D <= 50 cm
Amplària: >= 1,5 cm
Gruix: >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització): >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD35ÇA46,BD3Z2776,BD3Z2AA8,BD351740,BD351940.

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5H25A5BT7U,BD5HS900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua als paviments, per a zones de
circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de
sanejament i la reixa o tapa superior.
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:
- Reixa de fosa
- Reixa d'acer inoxidable
- Reixa d'acer galvanitzat
- Reixa de polipropilè
- Reixa de formigó polímer
- Tapa de formigó amb ranures laterals
S'han considerat els següents tipus de canal:
- Sense pendent
- Amb pendent contínua
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés d'emmotllament i curat del
formigó.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de l'alçada
interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb pendent
interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.

BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
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La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, ni la
capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar lateralment.
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica de disseny específica o amb
una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
- A 15: zones de vianants
- B 125: voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles
- C 250: vorals i cunetes de carreteres o carrers
- D 400: zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600: zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900: zones amb càrregues molt grans
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de l'UNE-EN 1433.
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i horitzontals, I
per a les canals que no necessiten aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària interior (L):
- Per a L =< 1 000 mm: ± 2 mm
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm
- Per a L > 4 000 mm: ± 5 mm
- Amplària interior (b):
- Per a b =< 500 mm: ± 2 mm
- Per a 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm
- Alçària interior (h):
- Per a h =< 200 mm: ± 2 mm
- Per a h > 200 mm: ± 1% amb un màxim de ± 3 mm
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
- Obertura neta =< 400 mm: ± 7 mm
- Obertura neta > 400 mm: ± 9 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit peatonal i/o de vehicles:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l'aigua
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos
de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación,
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación,
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7FP460.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en
servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal: <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
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- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Llargàira i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació:
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als
sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici.
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Dià metre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament
sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes
per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d’ 1 m. de forma que
sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a l’intempèrie i instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte.
El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d’extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible
després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El
marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Resistè ncia a la tracció (UNE 53112)
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les
característiques geomètriques següents:
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s’acceptarà el
lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.
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Control geomètric:
- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.

BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3B500,BDW3B800,BDW3BA00,BDW3B900,BDW3B200,BDW3E700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i
accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDW3 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3B500,BDW3B800,BDW3BA00,BDW3B900,BDW3B200,BDW3E700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i
accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3B500,BDY3B800,BDY3BA00,BDY3B900,BDY3B200,BDY3E700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i
accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
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PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDY3 - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3B500,BDY3B800,BDY3BA00,BDY3B900,BDY3B200,BDY3E700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i
accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BE
BEH
BEH1

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA
EQUIPS PER A SISTEMES CENTRALITZATS DE CONDICIONAMENT D'AIRE
PLANTES REFREDADORES D'AIGUA CONDENSADES PER AIRE

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
Plantes refredadores d'aigua condensades per aire amb dos compressors.
S'han considerat els tipus de compressors següents:
- Semihermètics
- Hermètics
- Oberts
Han de constar dels mecanismes i dispositius següents:
- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes
- Compressors
- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini
- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i resistència tèrmica de protecció
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua
- Connexions elèctriques
- Motoventiladors
- Circuit frigorífic de tubs de coure
- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat, contactors i relès
- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmica i acústicament.
Ha de tenir portes i tapes de registre pel manteniment.
Ha d'estar preparada per a col.locar a l'exterior.
Han de venir completament muntats, cablejats i probats de fàbrica.
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant.
AMB COMPRESSOR OBERT:
Ha d'anar accionat mitjançant acoblaments per un motor elèctric.
Els cilindres han de ser aletejats exteriorment.
Ha de tenir una vàlvula d'aspiració amb el seu filtre.
AMB COMPRESSOR HERMETIC O SEMIHERMETIC:
Ha de ser del tipus desmuntable amb motor elèctric adossat, refredat pel propi gas refrigerant.
Ha d'estar protegit contra sobreintensitats i sobreescalfaments.
Ha de portar vàlvules d'aspiració, de descàrrega i resistència per a l'escalfament de l'oli.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició tal que no surti l'oli del compressor.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de quedar en
posició tal que l'oli no surti del compressor.
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència frigorífica total útil
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Tipus de refrigerant
- Quantitat de refrigerant
- Coeficient d'eficiència energètica
- Pes en funcionament

BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEH - EQUIPS PER A SISTEMES CENTRALITZATS DE CONDICIONAM
BEH1 - PLANTES REFREDADORES D'AIGUA CONDENSADES PER AIRE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEH1X023.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas."
"Reglamento de Aparatos a Presión."
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"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria."
BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
BEM2 - VENTILADORS CENTRÍFUGS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEM22D10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Ventiladors centrífugs de pressió baixa o mitjana.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ventilador ha d'estar format per una turbina impulsora, una cambra envoltant, un motor elèctric per a funcionar en monofàsic o
trifà sic, i una bancada.
El motor elèctric impulsa la turbina directament o mitjançant una transmissió per corretges.
La bancada suporta la cambra i el motor, i és l'element de fixació del conjunt.
En fer girar manualment el rodet, aquest ha de girar suaument i concèntricament.
Característiques tècniques:
┌───────────────────────────────-───┐
│ Cabal │ Pressió │ Potència
│
│ (m3/h) │
│
(kW)
│
│─────────│───────────│───────────-─│
│
3000 │
baixa │
<= 1,10
│
│
│
mitjana │
<= 2,20
│
│─────────│───────────│───────────-─│
│
6000 │
baixa │
<= 2,94
│
│
│
mitjana │
<= 4,04
│
│─────────│───────────│───────────-─│
│ 10000 │
baixa │
<= 4,04
│
│
│
mitjana │
<= 5,51
│
│─────────│───────────│───────────-─│
│ 15000 │
baixa │
<= 7,35
│
│
│
media │
<= 11,03 │
│─────────│───────────│───────────-─│
│ 20000 │
baixa │
<= 7,35
│
│
│
mitjana │
<= 11,03 │
│─────────│───────────│───────────-─│
│ 25000 │
baixa │
<= 11,03 │
│
│
mitjana │
<= 14,70 │
│─────────│───────────│───────────-─│
│ 30000 │
baixa │
<= 14,70 │
│
│
mitjana │
<= 22,06 │
│─────────│───────────│───────────-─│
│ 35000 │
baixa │
<= 22,06 │
│
│
mitjana │
<= 29,41 │
│─────────│───────────│───────────-─│
│ 40000 │
baixa │
<= 22,06 │
│
│
mitjana │
<= 29,41 │
└─────────────────────────────────-─┘
Pressió estàtica:
- Pressió baixa: >= 60 mm.c.a.
- Pressió mitja: >= 115 mm.c.a.
Material de construcció: Planxa i perfils d'acer comercial

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats completament muntades, amb embalatges de fusta.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar una sageta ben visible que indiqui el sentit del gir i una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant
- Cabal
- Pressió
- Potència
- Velocitat de gir
- Voltatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tè cniques dels equips i materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació complei xin els requisits especificats en projecte i estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions
elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d’assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o
parcial del material rebut.

BEU - FAM-LIA BEU
BEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU11113.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
Gruix mínim del cos
2 mm
Temperatura màxima de treball
110°C
Pressió de treball <= 10 bar
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU4U023.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització.
S'han considerat els elements següents:
- Dipòsit de planxa d’acer tancat amb membrana elàstica
- Dipòsit de planxa d’acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat elèctricament
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i quadre elèctric, d'una capacitat
de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb connexions roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a
col·locar verticalment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl·lic o d'un altre material estanc i resistent als esforç os que ha de suportar.
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió.
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al seu ús.
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
Ha de tenir una membrana especial interna.
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua.
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades.
La rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves.
La vàlvula de càrrega de nitr ogen ha d'estar precintada.
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
DIPÒSIT DE PLANXA D’ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA:
Ha d'estar format per:
- Cambra de nitrogen
- Cambra d'expansió d'aigua
- Boca de connexió
- Membrana especial
- Vàlvula de càrrega de nitrogen
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més:
- Compressor accionat per motor elèctric
- Manometre indicador
Diàmetre de la rosca de connexió:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 3/4" ó 1"
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2"
Sobrepressió màxima:
- Dipòsit amb membrana elàstica: 0,5 bar
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de
estranyes, fins que es muntin.
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels i mpactes i les altes temperatures.

matèries

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

BEU5 - TERMÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU57555.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de
lectura.
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.

Diàmetre de l'esfera: 65 mm
Escala de temperatura: de 0 a 120º C.
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable.
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei.
La llargària de la veina ha de ser l’especificada en la DT.
Diàmetre de la rosca: 1/2"
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.
TERMÒMETRE DE CONTACTE:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.
CONDICIONS GENERALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i
emmagatzematge dels elements.
- Control de les caracterí stiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d’energia, en el
seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
- Control específic dels elements:
- Tipus
- Escala i diàmetre
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o
parcial del material rebut.

BEU6 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEU6U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Manòmetres d'esfera per a roscar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de
lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e
instrucciones MIG.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i
emmagatzematge dels elements.
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les caracterí stiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d’energia, en el
seu cas, segons especificacions tècniques i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o
parcial del material rebut.

BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEWM - ACCESSORIS PER A VENTILADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEWM2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Suports amb antivibració per a ventiladors centrífugs.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a ventiladors i en cap cas, no han de fer-ne disminuir qualitat
ni el bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE

BF1K - COMPENSADORS DE DILATACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF1K1910.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Compensadors de dilatació de llautó per a tubs d'acer negre, per a col·locar roscats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça en forma cilíndrica.
Els extrems han de ser rosques interiors.
Les superfícies, interior i exterior, no han de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats.
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a
tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat.

BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC
BFA1 - TUBS DE PVC A PRESSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFA17340,BFA1M440,BFA1R440.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tub rígid elaborat a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U), amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Per a encolar
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d’estar neta i sense escletxes, cavitats o d’altres defectes superficials que
impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús.
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d’ull.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret de l’element que hagi d’anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d’ovalitat definides a la taula 1 de la UNE-EN 1452-2.
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides en la taula 3 de la UNE-EN 14522.
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Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l’especificat en la UNE-EN 1452-2.
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i com determina la UNEEN 1452-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Els junts han de ser estancs.
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas l’extrem llis ha de tenir
cap aresta viva.
El material del junt d’estanquitat o l’adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats de l’element i no ha
d’afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a la UNE-EN 1452-5.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Nom del fabricant o marca comercial
- Sigles PVC-U
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm
- Pressió nominal PN
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació
- Número de la línia d’extrussió
Si l’element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:
- Número del R.S.I.
- Inscripció "AGUA"
Gruix mínim de la paret (mm):
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Pressions nominals PN (bar)
¦
¦
DN
¦-----------------------------------------------------¦
¦
¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8 ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦
12
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
16
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
20
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ ¦
¦
25
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ 2,3 ¦ ¦
¦
32
¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 2,9 ¦ ¦
¦
40
¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ ¦
¦
50
¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ 4,6 ¦ ¦
¦
63
¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,8 ¦ 4,7 ¦ 5,8 ¦ ¦
¦
75
¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9 ¦ 3,6 ¦ 4,5 ¦ 5,6 ¦ 6,8 ¦ ¦
¦
90
¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,2 ¦ ¦
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 110
¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ 4,2 ¦ 5,3 ¦ 6,6 ¦ 8,1 ¦ 10,0 ¦
¦ 125
¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ 4,8 ¦ 6,0 ¦ 7,4 ¦ 9,2 ¦ 11,4 ¦
¦ 140
¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦
¦ 160
¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦
¦ 180
¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦
¦ 200
¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦
¦ 225
¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ ¦
¦ 250
¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦ ¦
¦ 280
¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6 ¦10,7 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦ ¦
¦ 315
¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7 ¦12,1 ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦ ¦
¦ 355
¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9 ¦13,6 ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦ ¦
¦ 400
¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3 ¦15,6 ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦ ¦
¦ 450
¦11,0 ¦13,2 ¦13,8 ¦17,2 ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦ ¦
¦ 500
¦12,3 ¦14,6 ¦15,3 ¦19,1 ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦ ¦
¦ 560
¦13,7 ¦16,4 ¦17,2 ¦21,4 ¦ 26,7 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 630
¦15,4 ¦18,4 ¦19,3 ¦24,1 ¦ 30,0 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 710
¦17,4 ¦20,7 ¦21,8 ¦27,2 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 800
¦19,6 ¦23,3 ¦24,5 ¦30,6 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 900
¦22,0 ¦26,3 ¦27,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 1000
¦24,5 ¦29,2 ¦30,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
+--------------------------------------------------------------+
Pressió de treball (t: temperatura servei):
- t <= 25°C: <= pressió nominal
- 25 <= t <= - 45°C: <= ft pressió nominal
ft (coeficient de reducció definit a l’annex A de la UNE-EN 1452-2).
Densitat a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : >= 25 MPa
Opacitat (UNE-EN 578) : <= 0,2% llum visible
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727): >= 80°C
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): <= 5%
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (mm)
+--------------------------------+
¦
Diàmetre
¦ Tolerància ¦

¦
nominal dn
¦ Diàmetre
¦
¦------------------¦-------------¦
¦
<= 50
¦
+ 0,2
¦
¦ 63 <= dn <= 90 ¦
+ 0,3
¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦
+ 0,4
¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦
+ 0,5
¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦
+ 0,6
¦
¦
225
¦
+ 0,7
¦
¦
250
¦
+ 0,8
¦
¦
280
¦
+ 0,9
¦
¦
315
¦
+ 1,0
¦
¦
355
¦
+ 1,1
¦
¦
400
¦
+ 1,2
¦
¦
450
¦
+ 1,4
¦
¦
500
¦
+ 1,5
¦
¦
560
¦
+ 1,7
¦
¦
630
¦
+ 1,9
¦
¦ 710 >= dn <=1000 ¦
+ 2,0
¦
+--------------------------------+
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerancia es constant per a un intèrval de gruixos nominals mínims
de paret de 1 mm. (e) es el valor superior d’aquest intèrval.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.
PER A UNIÓ ENCOLADA:
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l’element.
L’angle intern màxim de la zona d’embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.
Diàmetre interior mig de l’embocadura:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior ¦
¦
dn (mm)
¦ embocadura
(mm) ¦
¦
¦---------¦----------¦
¦
¦ d mín ¦ d màx
¦
¦------------------¦---------¦----------¦
¦
dn <= 90
¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦
¦
225
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦
¦
250
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦
¦
280
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦
¦
315
¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦
+---------------------------------------+
Llargària mínima de l’embocadura:
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm: 12 mm
- resta de casos: 0,5 dn + 6 mm
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.
El material del junt d’estanquitat ha d’estar conforme la UNE-EN 681-1.
Diàmetre interior mig de l’embocadura:
- dn <= 50 mm: dn + 0,3 mm
- 63 <= dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm
- dn >= 110 mm: 1,003dn + 0,1 mm
Llargària d’entrada de l’embocadura : (22 + 0,16 dn) mm
Fondària mínima d’embocament:
- dn <= 280 : 50 mm + 0,22dn – 2e
- dn > 280: 70 mm + 0,15 dn – 2e
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents dades al paquet o a l'albarà:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
- Domicili del fabricant
- Número RGS
- La inscripció "PER A ÚS ALIMENTARI"
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament
sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateixcostat, i separar les capes per
mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1125/1982 Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración,
circulación y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios.
UNE_EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades
UNE_EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWA - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWA1740,BFWA1M40,BFWA1R40.

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYA - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYA1740,BFYA1M40,BFYA1R40.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies
del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22RG10,BG222510,BG222710,BG222810,BG222910,BG222A10,BG222B10,BG22TD10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y
roscas para tubos y accesorios.

BG2C - SAFATES PLASTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2C2B03.
BG
BG2
BG2C

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
TUBS I CANALS
SAFATES PLASTIQUES

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
Safata plàstica de PVC rigid llis o perforat, de fins a 60x400 mm com a màxim.
S'han considerat els tipus següents:
- Safata amb fons llis
- Safata amb fons perforat
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la coberta.
Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i
sense rebaves.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Resistència a la flama (UNE 53-315) ....................................................................................... Autoextingible
Reacció en front el foc (UNE 23-727) .........................................................................................................M2
Rigidesa dielèctrica (UNE 21-316) ........................................................................................................... Alta
Conductivitat tèrmica ..............................................................................................................................Baixa
Potència de servei ........................................................................................................................... <= 16 kW
FONS LLIS:
Grau protecció (UNE 20-324) ............................................................................................................... IP-429
Les dimensions s'han d'expressar-se ................................................................................. Alçària x amplària
FONS PERFORAT:
Grau protecció (UNE 20-324) ............................................................................................................... IP-229
Les dimensions han d'expressar-se ................................................................................................. Amplària
Temperatura de servei (T) ............................................................................................. -20°C <= T <= +60°C
Temperatura d'estovament Vicat (UNE 53-118) ......................................................................... >= 81°C/mm
......................................................................................................................................... >= 64°C/ 1/10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En caixes.
En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Tipus de PVC
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a les normes
Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG380A00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y
conductores de protección.

BG6 - MECANISMES
BG61 - CAIXES PER A MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG610003,BG610002,BG610001,BG614010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent.
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la introducció de tubs
per als conductors.
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els mecanismes i les
plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels
ganxos.
Dimensions de les caixes:
+--------------------------------+
¦Capacitat
¦Dimensions (mm) ¦

¦--------------¦-----------------¦
¦1 element
¦
73x88x43
¦
¦2 elements
¦ 109x88x43
¦
¦3 elements
¦ 145x88x43
¦
+--------------------------------+
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG62B1E3,BG62D1EK,BG62DGAK.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de
creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les
persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD12220.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3
mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus
¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦
>= 10
¦
>= 300
¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y
conductores de protección.

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW62000,BGW63000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles,
sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i el bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGDZU001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col.locar superficiament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de
terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que
es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de
material aïllant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦
II o IV
¦
125
¦
<=50
¦
+----------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGY38000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas,
la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

109/215

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de
connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ13 - LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ13B71JKRUR,BJ13B613KRTZ.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, per a fixar sota taulell
o per a recolzar sobre taulell o moble.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és
observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques,
escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin
embasaments.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
- Lavabos i rentamans murals: 1500 N
Toleràncies:
- Amplària (lavabo): - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d'acord amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor

Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor
(CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
EN 14688 CL
OF - CA - LR DA
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (EN 14296), l'aptitud
per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):
EN 14296 CA LR DA
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a higiene personal:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

BJ14 - INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ14B213K469,BJ14B211KSIS.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:
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- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament.
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de
descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a
màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
- Inodors murals: 4000 N
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de
tres mòduls, separats amb taulons de fusta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a higiene personal:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom logotip i adreça del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Fer referència a la norma UNE-EN
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

BJ1A - ABOCADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1AX001,BJ1AX002.
BJ
BJ1
BJ1A

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS
APARELLS SANITARIS
ABOCADORS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
- Abocador
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal.lada, es
observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques,
escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin
embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma
UNE-EN 251.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Característiques fisico-químiques:
- Resistència als acids ....................................................................................... Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis ..................................................................................... Cap reducció de brillantor
- Resistència a diferents agents quimics ....................................................... Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques ............................................................................. Sense reducció de brillantor
................................................................................................................................. o taques permanents
- Resistència als xoc tèrmic ........................................................ Sense signes visibles d'esquerdaments,
................................................................................................................... escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana ...........................................................=< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques ....................................................................................... 4.000 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.
Toleràncies:
- Dimensions ................................................................................................................................ - 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col.locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas."

BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1ZS000,BJ1ZAB02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic
brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al
suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol
regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni
clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
Alçària mínima del suport: 75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell
sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les
especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans
o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:

- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm
REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha
d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic: 9,2 kN/m3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres
mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o
junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Métodos de ensayo
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ239111CYPR,BJ239111CYPQ,BJ239111CYP1,BJ239111CYP2,BJ23U010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
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- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de
recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja
d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir
aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua
calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de
produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

BJ239111 - AIXETA SENZILLA PER A LAVABO

BJ239111CYPQ - Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo ref. 36173000 de la sèrie Contropress de GROHE, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´, Ref. 36316 marca
GROHE
BJ24 - AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ248133CYSI.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces interiors han de ser de materials
resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de
recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de
produir fuites
FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.
Temps de sortida d'aigua: 6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua: 1,5 - 2 l/s
AIXETA:
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del cabal.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.

BJ248133 - FLUXOR PER A INODOR
BJ248133CYSI - Fluxor automàtic WC 3/4´´,amb clau de pas integral, ref. 37139000 de la sèrie Fluxors vistos i encastats
de GROHE
BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ33B7PG,BJ33SX2B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els següents elements:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Vàlvules equilibradores de pressió per a connectar als baixants o ramals dels sistemes de desguàs
- Sifons amb vàlvula de ventilació per a desgüassos d’aparells sanitaris
DESGÜASSOS I SIFONS SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ :
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar
el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l’acció de l’aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274.
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
- Desguàs: >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,5 l/s
- Sifó: >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s’han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ I SIFONS AMB VENTILACIÓ:
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
Cada producte ha d’anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l’any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
DESGÜASSOS I SIFONS SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ :
Les peces o l’envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274
VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ I SIFONS AMB VENTILACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el
mateix producte, l’embalatge, o bé la informació comercial que l’acompanya):
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d’aire (l/s)

- L’interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGÜASSOS I SIFONS SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ :
*UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ I SIFONS AMB VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación
de la conformidad.

BJA - APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJAB1T30.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acumulador amb cubeta d’acer inoxidable AISI 316, d’acer esmaltat o d’acer amb revestiment epoxídic, amb aïllament de
poliuretà, per a aigua calenta sanitària, amb una capacitat entre 100 l i 5000 l, per a col·locar en posició vertical.
S'han considerat els tipus següents:
- Sense resistència elèctrica de recolzament
- Amb resistència elèctrica de recolzament
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Cubeta d’aigua calenta sanitària
- Purgador
- Termòstat i beina
- Entrada d’aigua de xarxa
- Sortida d’aigua calenta sanitària
- Termòmetre
- Vàlvula de seguretat
Ha d’estar recobert d’una capa aïllant i de l’envoltant exterior.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automà tic, un altre de rearmament manual, un control visual de funcionament i,
opcionalment, un termòmetre.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de
manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una và lvula de seguretat incorporada i, si
no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder
fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l’aigua serán de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc de treball.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal.
El dipòsit d’aigua ha de tenir un punt de buidatge d’ obertura fàcil, només amb l’ajuda d’eines ordinàries.
Temperatura de treball: <= 98°C
Temperatura de seguretat: 130°C
Pressió de treball: <= 3 bar
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:
Ha de tenir una resistència elèctrica connectada a la xarxa elèctrica.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Aïllament elèctric (REBT): Classe I
Resistència elèctrica: 2500 W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal· lat, una placa que indiqui de manera indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
- Esquema d’instal·lació on s’indiqui la situació de:
- Aixeta de tancament
- Purgador de control d’estanquitat del dispositiu de retenció
- Vàlvula de seguretat
Els aparells amb resistència elèctrica també han d’indicar les dades segü ents:
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20 305, la indicació
"Termo".
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
AMB RESISTÈNCIA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los
termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstco y análogo. Parte 1: Requisitos generales.
(Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991).
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos
particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos.

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM2 - MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA
BM23 - BOQUES D'INCENDI

INCENDIS,

PROTECCIÓ

CONTRA

DESCÀRREGUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM237MCG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.
S'han considerat els tipus següents:
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Boca d'incendis formada per:
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l'interior
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de volant
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció i els
suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de
color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir escletxes d'aireig.
Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la corrosió i als esforços mecànics
deguts a la seva utilització.
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure.
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.

La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.
Reistència a la pressió interna:
+----------------------------------------------------+
¦
¦ Pressió màx.¦
Pressió
¦ Pressió mín.¦
¦
¦
servei
¦
prova
¦ trencament ¦
¦
¦
(MPa)
¦
(MPa)
¦
(Mpa)
¦
¦----------------------------------------------------¦
¦ BIE-25 ¦
1,2
¦
1,8
¦
3,0
¦
¦ BIE-45 ¦
1,2
¦
2,4
¦
4,2
¦
+----------------------------------------------------+
Resistència impacte llança-boquilla: Sense deterioraments ni fuites
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents
Estanquitat dels ràcors: Sense fuites a la pressió de prova
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari: >= 35 mm
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment: Ha de complir
Envelliment dels materials sintètics: Sense fissures ni deterioraments
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de funcionar correctament
Abastament a 0,2 MPa:
- Amb raig lliure: >= 10 m
- Amb polvorització en cortina: >= 6 m
- Amb polvorització cònica: >= 3 m
Àngles de polvorització:
- Per a polvorització en cortina: 90° ± 5°
- Per a polvorització cònica: >= 45°
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.
Toleràncies:
- Diàmetre interior de la mànega:
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):
- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):
- Calibre passa: 44 mm
- Calibre no passa: 46 mm
- Llargària de la mànega:
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir la norma UNE EN ISO
1307
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%
BOQUES BIE-25:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal.
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o tambor de diàmetre mínim
200 mm.
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla: <= 4 Nm
Frenat dinàmic del debanador: <= 1 volta
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.
Diàmetre interior de la mànega: 25 mm
Tipus de mànega: semirígida no col·lapsable
BOQUES BIE-45:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i orientable en un pla
horitzontal.
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària mínima 20 mm.
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de rotació.
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcor mitjançant una pressió
regular en tot el seu perímetre.
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a 135°.
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.
Diàmetre interior de la mànega: 45 mm
Tipus de mànega: flexible plana per a servei lleuger
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de verificación.
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales.
BOQUES TIPUS BIE-25:
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de
incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.
BOQUES TIPUS BIE-45:
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de
incendio equipadas con mangueras planas.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana para servicio
ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis o a les seves
immediacions.
El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes
- Any de fabricació
- Pressió màxima de servei
- Llargària i diàmetre de la mànega
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant i marca comercial
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar)
- Trimestre i data de fabricació
- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC
- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, amb la següent
informació:
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45)
- El nom i la marca del fabricant
- El trimestre i l'any de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra
incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives
d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula, suport, armari)
- Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)
- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada manomètrica i cabal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per cada tipus diferent de material
o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o
parcial del material rebut.

BM3 - EXTINTORS
BM31 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM311611,BM312000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. Son
extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una
massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant l'Administració i que
disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti
que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones
de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de protecció contra
incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons normatives
d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis
Territorials Autònoms d'Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
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- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o
parcial del material rebut.

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY23000,BMY31000,BMY12000,BMY11000,BMY13000,BMY14000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN313720,BN314720,BN316720,BN317720,BN318720,BN319720,BN3158K0,BN3178K0,BN3198K0,BN31A4F0,BN315720,BN3
1A720,BN31B720,BN31D720.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules amb cos de bronze
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió mascle)
- Tancament manual mitjanç ant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que gira 90°.
- Assentaments d'estanquitat per a la bola.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Materials:
Vàlvules amb cos de bronze:
- Bola: Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat: Tefló
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil):
- Bola: poli(clorur de vinil)
- Elements d'estanquitat: Cautxú tecnopolímer d’etilepropilediè EPDM
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN32B4F0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal amb connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió per brides
- Tancament manual mitjanç ant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que gira 90°.
- Assentaments d'estanquitat per a la bola.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Materials:
Vàlvules amb cos de bronze:
- Bola: Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat: Tefló
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ
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BN75 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB BRIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN759320,BN75A320,BN75DC20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules reductores de pressió de bronze amb connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió per brides
- Obturador de desplaçament vertical
- Accionament obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la de sortida
- Molla de compressió
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
BN81 - VALVULES DE RETENCIO DE CLAPETA AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN815420,BN819420,BN81A420,BN811590,BN8115A0,BN8115B0,BN8114D0,BN8114E0,BN8114F0.
BN
BN8
BN81

VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO
VALVULES DE RETENCIO
VALVULES DE RETENCIO DE CLAPETA AMB ROSCA

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.
Pressió de prova segons pressió nominal:
-----------------------------------------------| Pressió nominal (bar) | Pressió prova (bar) |
|-----------------------|----------------------|
|
10
|
>= 15
|
|
16
|
>= 24
|
------------------------------------------------

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BN83 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN83K1B4.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) per a muntar entre brides.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial
- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de desplaçament oscil·lant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per:
- Cos d’acer inoxidable amb el sistema de guiatge del disc i preparat per a muntar entre brides
- Sistema de tancament per disc d’acer inoxidable
- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre el disc
La vàlvula de retenció de disc partit o de doble clapeta ha d’estar formada per:
- Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entre brides
- Clapetes d’acer inoxidable
- Junts de tancament de EPDM
- Eix d’acer inoxidable
- Molla d’acer inoxidable, amb força predeterminada, que actua sobre el sistema de doble clapeta
Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents:
- Diàmetre nominal
- Pressió nominal
- Material
- Marca comercial
- Fletxa sentit circulació fluid
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
Material del tancament: Acer inoxidable ferrític

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BNE - FILTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNE2B300,BNE15300,BNE19300,BNE17300,BNE18300,BNE1A300,BNE1B300,BNE1D300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres de llautó roscats.
- Filtres de fosa per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
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No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes
superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu
funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)

BNL - BOMBES ACCELERADORES I GRUPS AMB BOMBES ACCELERADORES
BNL2 - BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNL26170,BNL26172,BNL26199,BNL26171,BNL26181,BNL26191,BNL26182,BNL26183,BNL26184,BNL26185,BNL26186.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bomba acceleradora monobloc amb motor sense inundar, formada per un motor acoblat directament a la bomba.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les connexions d'aspiració i d'impulsió han d'estar en un mateix eix.
El cos de la bomba i la tapa del motor han de portar gravada la indicació del sentit de circulació de l'aigua i de gir del motor,
respectivament.
Grau protecció motor: >= IP-44X
Tensió d'alimentació (trifàsic): 230/400 V
Freqüència: 50 Hz
Temperatura ambient de treball: <= 40°C
Temperatura de servei: <= 110°C
Velocitat de gir: 1450 r.p.m.
Materials:
- Cos: Fosa
- Impulsor: Fosa
- Junt d'estanquitat: Segell mecànic

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

BNF - VÁLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S’ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L’element filtrant ha d’estar en el seu interior o bé s’ha de subministrar aparat.
L’element que va amb rosca s’ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNFBU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvula per a buidat d’instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d’estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió roscada i un element obturador.
L’accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma part de la vàlvula.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes
superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu
funcionament.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades.
La clau de quadradet s’ha de subministrar amb la vàlvula.
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que les característiques tècniques d el material subministrat satisfan les exigides en el projecte mitjançant:
- Control de la documentació
- Control mitjançant distintius de qualitat, en els termes de l’articulat del RITE
- Control mitjançant assajos i proves
Es comprovarà que els equips rebuts:
-Corresponen als especificats en el plec de condicions del projecte
- Disposen de la documentació exigida
- Compleixen amb les propietats exigides al projecte
- Han estat sotmesos als assajos i proves exigits per la normativa en vigor
L'instal·lador autoritzat o la DF verificaran que la documentació proporcionada pels subministradors sobre els distintius de qualitat
que composen els equips o materials subministrats, que assegurin les característiques tè cniques exigides en el projecte o sigui
correcta i suficient per a l'acceptació dels equips i materials emparats per ella.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control de les bombes que es recepcionin a l’obra. Aquest control es realitzarà per mostreig i en totes les partides,
marques i models diferents que arribin a obra. La intensitat del mostreig estarà definida per la direcció d’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control de les bombes, totes les anomalies d’ incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del que s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, es comunicarà a DF, que decidirà la substitució total o parcial del
material rebut.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP1 - ANTENES COL.LECTIVES
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BP13 - CAIXES DE DERIVACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP132100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació per a conductors coaxials d'antena col·lectiva de base metàl·lica i envoltant de plàstic.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Caixa de derivació per a derivar connexions per als usuaris, en un punt determinat de la línia.
Ha de tenir una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada, derivacions i sortida.
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.
Atenuació de pas: <= 2,5 dB
Atenuació de la derivació: <= 12 dB
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

BP2 - INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO
BP27 - CABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP271D00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable per a transmissió telefònica de 8 parells fins a 20 parells de cable de 0,5 mm2 de secció cadascun
- Cable per a transmissió telefònica d'un parell fins a 8 parells de cables de 1 mm2 de secció cadascun
- Cable per a transmissió de video d'atenuació normal o baixa
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA:
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i al d'obrir portes.
CABLES DE VIDEO:
Cable coaxial de TV de les característiques següents:
- Impedància característica: 75 ohms
- Atenuació per a 100 m de llargària:
- Conductors d'atenuació normal: <= 20 dB
- Conductors d'atenuació baixa: <= 15 dB
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlle.
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del projecte
- Identificació de Marca, Tipus, Normativa i Característiques

- Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material.
- Verificar la compatibilitat dels elements que formen la instal·lació
- Assaigs:
- Per a cables de parells:
- Assaig de combustió i densitat de fums: UNE 20427 Assaig de cables sotmesos a un incendi; UNE-EN 50226 Assaig de
cables sotmesos al foc; UNE-EN 50267-2-1 Assaig de gasos despresos durant la combustió
- Tolerància de la secció real dels conductors: UNE 21123 Cables elè ctrics d’utilització industrial de tensió assignada 0,6/1
kV
- Atenuació: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Impedància característica: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Tensió nominal, Tensió d’assaig, Tensió de prova: UNE 21143 Assaig de cobertes exteriors de cables
- Càrrega de ruptura: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Extinció de la flama: UNE-EN 50266
- Per a cables de Fibra Òptica:
- Assaigs de combustió i densitat de fums
- Tolerància de la secció real dels conductors
- Atenuació: Segons plec de prescripcions tècniques del Projecte
- Càrrega de ruptura
- Equips electrònics de comunicació. A nivell general es realitzaran assaigs referents a:
- Comprovació de l’acompliment dels requeriments de comptabilitat electromagnètica
- Comprovació dels marges d’alimentació
- Comprovació de les prestacions
- Comprovació de la resistència a sobretensions.
- Comprovació del grau de protecció.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o
parcial del material rebut.

BP2A - PORTERS ELECTRÒNICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP2AU010.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Porter electrònic.
Ha d'estar format pels següents elements:
- Font d'alimentació
- Placa de carrer
- Aparell d'usuari
- Obreportes automàtic
FONT D'ALIMENTACIO:
Equip destinat a l'alimentació elèctrica de tota la instal.lació a partir de la connexió a la xarxa elèctrica. Ha de portar tots els
elements, circuits i mecanismes necessaris per a permetre el funcionament integral de la instal.lació. Ha d'anar proveït d'un
estabilitzador de la tensió d'entrada, autoprotegit contra curt circuits.
Ha de permetre un senyal acústic en el punt de trucada centralitzada, i ha de confirmar la recepció en el punt individual que rep la
trucada.
Ha de permetre l'amplificació en àudio amb controls de volum, en direcció centralització-individual i en direcció individualcentralització.
Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de tensió a la línia.
EQUIP D'ALIMENTACIO AMB BATERIA DE RESERVA:
Ha de tenir alimentació d'emergència perquè, en cas de tall en el subministrament de fluid elèctric, continuï proporcionant un
funcionament total i normal de l'equip, amb una autonomia >= 2 h, treballant en condicions normals.
EQUIP D'ALIMENTACIO AMB SECRET DE CONVERSA:
Ha de tenir una unitat per a secret de conversa que generi el temps de comunicació i l'avís de finalització per mitjà de tons
intermitents. S'ha de desconnectar un cop transcorregut un minut, aproximadament, i ha d'atendre la trucada següent.
Tensió d'alimentació: 220 V, corrent monofàsic
Freqüència: 50 Hz
PLACA DE CARRER:
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la comunicació des de l'accès exterior de l'edifici.
Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il.luminació de targeters per mitjà d'un polsador i ha d'allotjar el micròfon i
l'altaveu corresponents.
Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial.
APARELL D'USUARI:
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Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització.
Ha de tenir una base i un microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un element acústic de trucada.
A la base hi ha d'haver:
- Un polsador per a obrir la porta
- Un polsador per a trucar a consergeria
Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de temps de comunicació.
El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor, col.locats en un allotjament antixoc. Tot el
conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en caure lliurement sobre una superfície llisa i indeformable pel xoc, des d'una
alçària <= 1 m.
En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu recolzament actui sobre una lleva, la funció
de la qual és moure un paquet de contactes elèctrics situats a l'interior de la base. Aquestscontactes han de predisposar l'aparell
per a la comunicació, quan el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de senyal de trucada quan estigui recolzat.
OBREPORTES:
Mecanisme destinat a l'allotjament del pestell de la porta, amb el seu cantell retenidor movible electrònicament a voluntat des dels
punts individuals, per tal de poder franquejar la porta.
OBREPORTES D'ACCIONAMENT MANUAL:
El retenidor ha de quedar sense fixació mentre es mantingui oprimit el polsador en el punt individual.
OBREPORTES D'ACCIONAMENT AUTOMATIC:
El retenidor ha de quedar sense fixació en rebre una polsació instantània des del punt individual. Un cop s'hagi tornat a tancar la
porta, el retenidor ha de quedar novament fixat fins a la pròxima operació.
OBREPORTES AMB PALANCA DE DESBLOQUEIG:
Ha de tenir un dispositiu manual per a deixar permanentment sense fixació el retenidor.
OBREPORTES AMB FUNDA PER A ENCASTAR:
Ha d'estar allotjat en una funda o en un caixetí protector.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Cadascun dels elements ha d'anar a la seva caixa
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP43C010,BP43F450,BP434A50,BP43F410,BP43U280,BP43U220.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals.
S’han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions en l’àrea de treball i cables per a connexionat
CONDICIONS GENERALS:
El cable ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin,
durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l’entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials les
condicions d’emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
El conductor ha de ser d’un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha de ser circular i uniforme. La
superfície del conductor ha d’estar nua o bé recoberta d’un altre metall.
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm
L’aïllament ha de ser poliofelina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d’halògens i de baixa emissió de fums.
L’aïllament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al conductor i s’ha de poder retirar
fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un
aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s’han

de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació
dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002.
L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del
cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar fet d’alguna de les maneres següents,
o d’una combinació d’elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d’un
o més fils de coure nu o recobert d’una capa metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per
cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. Ha d’estar
lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb
tonalitat i brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n l’aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:
El conductor pot ser d’un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o conductors ha de ser
circular i uniforme. La superfície del conductor ha d’estar nua o bé recoberta d’un altre metall.
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats.
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïlament. Els fils han d’estar cablejats en capes concèntriques o en grup.
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm
L’aïllament ha de ser poliofelina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d’halògens i de baixa emissió de fums.
L’aïllament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al conductor i s’ha de poder retirar
fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un
aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s’han
de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació
dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002.
L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del
cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar fet d’alguna de les maneres següents,
o d’una combinació d’elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d’un
o més fils de coure nu o recobert d’una capa metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per
cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%.
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La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. Ha d’estar
lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb
tonalitat i brillantor uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n l’aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz : Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d’estar d’acord amb les especificacions de la norma UNE-EN
60603.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració dels
contactes del connector en l’aïllament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d’haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el
connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d’estar ajustada al cable al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els mateixos
parells trenats pot sobresortir de la funda.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera que no s’alterin
les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS EN L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte.
3.- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS EN L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 “Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.”
* UNE-EN 50173/A1: 2000 “Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.”
* EN 50713-1:2002 “Information technology. Generic cabling systems. Part 1:General requeriments and office areas.”
* UNE-EN 50288-1:2001 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales
analógicas y digitales. Parte 1: Especificación genérica.”
* UNE-EN 50290-1-1:2002 “Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.”
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
* UNE-EN 50288-2-1:2001 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales
analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para
instalaciones horizontales y verticales en edificios.”
* UNE-EN 50288-3-1 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y
digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones
horizontales y verticales en edificios.”

* PNE-prEN 50288-5-1 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales
analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para
instalaciones horizontales y verticales en edificios.”
* PNE-prEN 50288-6-1 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales
analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para
instalaciones horizontales y verticales en edificios.”
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS EN L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:
* UNE-EN 50288-2-2:2001 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales
analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.”
* UNE-EN 50288-3-2 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y
digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en
el área de trabajo y cables para conexionado.”
* PNE-prEN 50288-5-2 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales
analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.”
* PNE-prEN 50288-6-2 “Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales
analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para
instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.”

BP49 - CABLES PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP49U010.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Cables per a megafonia de 1 a 8 parells de conductors, per a col.locar en tub.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Els conductors han de ser bipolars.
Els conductors han d'estar composats de coure multifilar de 0,22 mm2 de secció mínima.
L'aillament de cada conductor ha de ser de PVC.
La coberta dels conductors ha de ser de PVC.
El cable ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Temperatura mínima de servei: -5ºC
Temperatura màxima de servei : +80ºC
Tensió nominal : 250 V
Tensió de prova : 1.500 V
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

BP5 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS TELEFÒNIQUES
BP51 - CENTRALETES TELEFÒNIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP51U002.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Centraleta telefònica.
S'han considerat les característiques següents:
- Per a muntar a la pared.
- Per a muntar sobre taula.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
L'aparell ha de tenir els comandaments següents:
- Interruptor per a connexió
- Indicador lluminós de connexió
- Interruptor de traspàs de trucada
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- Interruptor de memòries de marcació abreujada (opcional)
A la base hi ha d'haver:
- Teclat de numeració telefònica.
- Auricular
- Tecla de retrucada (opcional)
- Tecla de memòria (opcional)
En cas que el terminal tingui pantalla de cristal líquid (pantalla alfanumèrica), opcionalment pot tenir les següents funcions:
- Identificació de la persona que fa la trucada (interna o externa)
- Visualització de la data, l'hora i el cost de la trucada
Ha de tenir les següents prestacions:
- Selecció del tipus de marcació
- Mínim de 5 extensions
- Memòries programables
Opcionalment pot tenir identificació de les trucades i coneixement del cost de la trucada en temps real.
Ha de pode-se connectar tant a la xarxa digital de serveis integrats (XDSI) com a la xarxa pública analògica.
Ha d'estar homologada.
Ha de poder-se seleccionar el tipus de marcació.
Central destinada a la connexió simultànea o independent a la xarxa telefònica.
Conté els polsadors de trucada als diferents punts individuals.
La carcasa ha d'estar construida en material resistent a la corrossió i als impactes.
Per a fer una trucada s'ha de despenjar el telèfon i pitjar el punt desitjat.
S'ha de sentir un to de confirmació de trucada.
Ha d'incloure senyals lluminoses per identificació de trucada, línia i extensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
En la caixa de suministrament han d'estar incloses les corresponents instruccions de instal.lació i d'ús.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ5 - TAULELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ54CC3E.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus següents:
- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades.
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes.
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos.
Absorció d'aigua, en pes: <= 2%
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70): <= 1%
Coeficient de saturació: <= 75%
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245): < 1,2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 2 mm
- Angles: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 0,3%
LLOSA CALCÀRIA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2000 kg/m3
LLOSA GRANÍTICA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 100 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2500 kg/m3
No ha de tenir grops > 5 cm.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de manera que
no es trenquin ni s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ8 - ELECTRODOMÈSTICS
BQ8A - EIXUGAMANS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ8AU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Eixugamans elèctric.
CONDICIONS GENERALS:
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de la normativa, la seva recepció s'ha de
realitzar comprovant únicament les seves característiques aparents.
Motor: 100 W.
Calefactor: 1800 W.
Dimensions mínimes:
- Alçada: 300 mm.
- Amplada: 220 mm.
- Profunditat: 65 mm.
Temporitzador: 45".
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'han de subministrar embalats a caixes amb una placa d'identificació amb la següent informació:
- Nom del fabricant.
- Potència.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ9 - EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ9GU020,BQ9GU035,BQ9GU040.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a colectivitats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de guixetes d'aglomerat
- Rentacunyes d'acer inoxidable
GUIXETES:
Ha d'estar format per un cos que contindrà un determinat nombre de guixetes individuals, cadascuna de les quals ha de tenir pany
i frontisses interiors.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser d'aglomerat amb xapa de melanina a dues cares.
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La grandària, tipus i forma del mòdul de guixetes ha de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
Dimensions del mòdul de 20 guixetes: 315 x 291 cm
RENTACUNYES:
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Cal que sigui impermeable.
Ha de disposar de desguàs i aixetes d'aigua calenta i freda.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQU1521A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques especificades als articles 15 i ss del RD
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment netejables.
Ha de tenir ventilació suficient al exterior.
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss per a permetre
desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari
MÒDUL DE SANITARIS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements de bany
- Instal·lació elèctrica
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques.
Alçària sostre: >= 2,3 m
MÒDUL DE VESTIDORS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal·lació elèctrica
Alçària sostre: >= 2,3 m
MÒDUL DE MENJADOR:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell
- Instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica ha de constar de:
- Un punt de llum
- Un interruptor
- Endolls
- Protecció diferencial
Alçària sostre: >= 2,6 m
Gruix aïllament: >= 35 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de Fontanería: Agua fría».
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQU22303,BQU25500,BQU27500,BQU27900,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL·LIC:
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències
del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZ1 - PENJADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQZ1U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb
el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1,D0701821,D0701641.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

D071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0714821,D0712645,D0712641,D0713645.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de
pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències
del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
4D - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
4D1 - DESGUASSOS I BAIXANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4D1RPA00,4D1RPA01,4D1RPA03,4D1RPA04,4D1RPA05.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació i substitució de baixants i desguassos, amb restitució de calaix i recol·locació d'aparells sanitaris, rejuntat, reblert,
arrebossat, col·locació de rajoles i càrrega i transport de residus a l'abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Substitució de tram ocult de baixant
- Substitució de connexió d'inodor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Substitució de tram ocult de baixant:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
- Replanteig dels paraments del calaix
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
Substitució de connexió d'inodor:
- Preparació de la zona de treball
- Desmuntatge de l'aparell sanitari i aplec per a la seva col·locació posterior
- Enderroc de l'element de desguàs amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades
- Col·locació dels tubs
- Col·locació de l'aparell sanitari al lloc previst
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El baixant muntat ha de tenir les mateixes característiques que el que s'ha substituït o bé les que determini la DT.
El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. Ha de ser estanc.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una sota la valona (si es tracta de PVC) i la resta a intervals
regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
Els paraments del calaix han de ser estables, plans, aplomats i resistents als impactes horitzontals.

A l'arrebossat dels paraments del calaix no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Gruix de la capa d'arrebossat:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
ENRAJOLAT:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
Els junts del revestiment han de ser rectes.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Amplària dels junts: 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts:
+---------------------------------------+
¦Situació parament ¦ Amplària junts (mm)¦
¦------------------¦--------------------¦
¦
Interior
¦
± 0,5
¦
¦
Exterior
¦
± 1
¦
+---------------------------------------+
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
SUBSTITUCIÓ DE CONNEXIÓ D'INODOR
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat
d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E222B432,E222B853.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals,
de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització
d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació
del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de
neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com
ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els
treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el
martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2255T70.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o esplanades
que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una excavació, prèviament al seu
reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions,
provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
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- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres , per a aconseguir una plataforma amb terres
superposades, o el reblert d’una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents
al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han
d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2441260.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar
vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els
símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de
retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de
l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la
DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar
en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per
al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per
al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R64269.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de
l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la
DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar
en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2RA73G0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i
emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT:
valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del
rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E441L165,E4435111,E4425027,E442511D,E4475325.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011,
UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011,
UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara
que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de
correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca
no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de
la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que
s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de
muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó
fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol
material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el
muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i
la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap
dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article
76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els
treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà
al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que
no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge
i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti
que puguin ser retirats de forma segura.
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Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin
la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada
permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida
provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de
l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de
reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma
permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin,
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV
1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat
equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A
en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense
sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre.
Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la
preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la
unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els
detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a
la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les
fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments
per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que
supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o
perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir
soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig
que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada
s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i
l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria
civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS
AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als
productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons
UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en
cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control
extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerantse les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la
DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
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La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la
documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir
el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que
0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i
dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més,
s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord
amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les
soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a
topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com
rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4591BH4,E4521AHH,E45C1KH4,E45Z1100,E4521AC4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del
formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
- Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a
la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin
entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
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- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la
resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la
massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient
per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin
forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es
proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per
la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al
70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat
s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample
d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el
formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar
fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts
següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada
d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de
totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el
formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de
l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques
particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En
aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència
assolides o altres característiques de l'element formigonat.

E4B - ARMADURES PASSIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4BADA66,E4B2DAGG,E4BPKA14,E4BCDACC,E4BPKA10,E4BQKA15,E4BPKA15.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de
barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin
recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions
en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE
36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en
la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la
compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona
de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més
de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
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Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica
d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte,
superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de
l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta
d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg
de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.

- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D23A03,E4D22103.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el
formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la
seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès
per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar,
en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes
sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament
travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar
el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip,
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per
a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin
normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no
sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat,
abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb
seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a
la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que,
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest
estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduirse el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)

E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4DC2D02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el
formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

136/215

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la
seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès
per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar,
en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes
sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament
travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar
el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip,
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del
formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per
a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin
normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no
sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat,
abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb
seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a
la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que,
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest
estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
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Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduirse el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)

E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
E4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4LFB76G.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons per a la formació de sostres
unidireccionals.
S'han considerat els elements següents:
- Biguetes de formigó precomprimit
- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament
- Col·locació dels suports provisionals del sostre
- Replanteig i col·locació de les semibiguetes
- Col·locació dels revoltons
Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i tallants, la malla de repartiment de la
capa de compressió, i posteriorment s'han de formigonar, els nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les
corresponents partides d'obra.
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i
d'acord amb la fitxa tècnica.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions
dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als elements
de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment.
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:
- Per penetració de la bigueta al suport
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport
Enllaç per penetració:
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels mateixos.
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.
Enllaç per perllongació:
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada al
plànols de muntatge.
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del recolzament directe,
o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte.
Enllaç per cavalcament:

- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària d'ancoratge, i la llargària
de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó.
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per càlcul d'acord amb l'apartat 7.1 de
l'annex 12 de l'EHE-08
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la
bigueta.
Si el sostre te més d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades.
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral·leles a la
trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la part inferior del sostre.
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment negatiu, d'almenys una barra per
nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva
partida d'obra.
Es disposarà d'una llosa formigonada en obra amb un gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o peces d'entrebigat
ceràmiques o de formigó i de 50mm sobre d'altres tipus de peces d'entrebigat.
La secció transversal del sostre ha de complir:
- Peces resistents: h > c/8
- Peces alleugeridores o recuperables: h > c/6
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat
c = distància del punt del perfil a l'eix vertical de simetria de la peça.
Toleràncies d'execució:
- Separació entre eixos: ± 10 mm
- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm
BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES:
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La separació màxima entre sotaponts s'ha de determinar per càlcul d'acord amb l'apartat 59.2 de l'EHE-08
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d'entrebigat
extremes.
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta.
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar
l'adherència.
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge.
Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han d'estar prou travats per a
suportar les empentes horitzontals del muntatge.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. PRETENSAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les semibiguetes abans de la seva col·locació, rebutjant les malmeses
- Inspecció visual del procediment de col·locació, amb especial atenció en el correcte recolzament sobre el tauler dels sotaponts, i
el replanteig i l'alineació longitudinal entre elles.
- Inspecció visual de la col·locació del suports provisionals i dels revoltons
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PRETENSAT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les semibiguetes i dels
revoltons.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. PRETENSAT:
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- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. de la norma EHE08.
- Assaigs d'informació complementaria:
- De les estructures projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves
de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques
particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar,
indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. PRETENSAT:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de l'EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT.
PRETENSAT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció en el correcte recolzament sobre les biguetes del sostre.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les plaques.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS CERÀMICS:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS DE CIMENT:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de
l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementaria:
- De les estructures projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves
de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques
particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar,
indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS CERÀMICS:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS
CERÀMICS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS DE
CIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element.

E4P - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4PZC300.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i reblerts de morter col·locat a l'obra.
S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges següents:
- Pilars
- Jàsseres
- Bigues triangulars

- Grades
- Escales
- Ancoratges d'acer per a pilars
S'han contemplat els tipus següents de reblerts:
- Reblerts de morter per a pilars
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escales i ancoratges
- Preparació de la zona de treball
- Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellament definitius
-Reblert de morter
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament
- Abocada del morter
- Regularització de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCALES I ANCORATGES
Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura de suport.
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament, o cargolat a la seva posició.
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport.
La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada.
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT.
Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.
La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la DT del projecte.
La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
REBLERT DE MORTER
Resistència a flexió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 6 N/mm2
- 3 dies: >= 8 N/mm2
- 7 dies: >= 9 N/mm2
- 28 dies: >= 10 N/mm2
Resistència a compressió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 20 N/mm2
- 3 dies: >= 45 N/mm2
- 7 dies: >= 62 N/mm2
- 28 dies: >= 90 N/mm2
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions a la seva massa
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no tenir irregularitats
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions:
- Els elements son conforme les especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense tenir danys
- Es disposa de plànols de muntatge
- Es disposa de programa d'execució
- Es disposa de mitjans humans i dels materials requerits per al muntatge
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions
dels diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars
previstos.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de
la DF, el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.
REBLERT DE MORTER
La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5ºC i 40 ºC
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la
barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
No hi han d'haver elements contaminants dins la zona de treball que puguin perjudicar les propietats del morter
Un cop abocat el morter, la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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JÀSSERES, ESCALES I GRADES:
m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT.
PILARS I BIGUES TRIANGULARS, ANCORATGES I REBLERTS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4Z1 - ELEMENTS DE RECOLZAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4Z11211.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre dues bases
d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels mecanismes de recolzament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Recolzaments:
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament
- Execució de les bases d'anivellament
- Col·locació dels aparells de recolzament
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon funcionament del
recolzament.
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat:
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm: >= 5 cm
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Posició en planta: ± 1 mm
- Replanteig de cotes: ± 10 mm
RECOLZAMENTS:
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada.
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases d'anivellament.
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament.
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota càrregues verticals
idèntiques.
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en contacte amb les bases
d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements estructurals que s'han de suportar.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig del eixos: ± 5 mm
- Llargària: ± 5%
- Amplària: ± 5%
- Gruix: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4ZW1750,E4ZW1100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.
S'han considerat els elements següents:

- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó.
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Execució dels forats
- Neteja del forat
- Col·locació dels ancoratges
En els ancoratges amb perns de connexió:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Soldadura del pern a la planxa
- Comprovació de la unitat d'obra
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament.
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les característiques geomètriques del tac
utilitzat.
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per a garantir les
característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge.
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de l'ancoratge.
TAC D'EXPANSIÓ:
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la
fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦
15 ¦
18 ¦
24 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 109 ¦ 130 ¦ 152 ¦
¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦
88 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)
¦
20 ¦
25 ¦
25 ¦
¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦
50 ¦
80 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+
TAC QUÍMIC:
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la
fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦
12 ¦
14 ¦
18 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 130 ¦ 160 ¦ 190 ¦
¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦
90 ¦ 110 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)
¦
21 ¦
28 ¦
38 ¦
¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦
35 ¦
60 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la biga sobre la que es recolza.
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes.
Ha de quedar perpendicular a la planxa.
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de base.
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac.
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base.
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés.
No es travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat.
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac
es de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac.
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla,
punxant el centre de la càpsula.
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Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni caducats, i seguir el procediment
indicat pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar
omplint el forat des del fons cap a l'exterior.
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser perjudicial
per al seu comportament eficaç.
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i òxids.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E612 - PARETS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E612BR1W,E612B51P.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres
condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta
travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves,
etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:

- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap
altra condició.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter
sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions
autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
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- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

E613 - PARETS DE BLOCS DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA (TERMOARCILLA)
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E613221E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret amb blocs de ceràmica alleugerida per a revestir col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Els encadellats laterals dels blocs han d'estar encaixats totalment.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets.
Els junts horitzontals de les parets de tancament de gruix > 14 cm, han de tenir morter col·locat en dues franges paral·leles,
separades per una zona intermitja sense morter >= 2 cm, una vegada col·locat el bloc.
El desplaçament entre els junts verticals de filades consecutives ha de ser >= 7 cm.
Els junts verticals no han de tenir morter.
No han d'haver peces de material diferent a la ceràmica d'argila alleugerida.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc i peces
especials.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Carregament de la llinda al brancal: > 1/5 llum, >= 30 cm
Recolzament del bloc de la primera filada: >= 2/3 gruix
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: ± 10 mm/2 m
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap
altra condició.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions
autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E614HSAK,E614M711,E614H8AE.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Doble envà articulat
- Envà pluvial
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres
condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total
- Paret vista: ± 2 mm/m
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap
altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full.
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal que quedin separats de l'altre
amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa.
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.
ENVÀ PLUVIAL:
Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la paret de suport.
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element resistent i la superior s'ha de
protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦
4
¦
<= 2
¦
¦
5
¦
<= 2,5
¦
¦
6 - 7
¦
<= 3
¦
¦
7,5
¦
<= 3,5
¦
¦
9
¦
<= 4
¦
¦
10
¦
<= 5
¦
+--------------------------------------+
Regates:
- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm
- Separació dels marcs: >= 20 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter
sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions
autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

E63 - TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
E63Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E63ZTF3P.
E66 - DIVISÒRIES AMB MAMPARES
E66A - DIVISÒRIES AMB MAMPARES DE PLAQUES SINTÈTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E66AA300,E66AA800,E66AMA00,E66AMC00,E66AMC05,E66AA900,E66AMCAB.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL) muntades amb accessoris d'acer
inoxidable.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix
- Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels elements de suport
- Col·locació dels taulers
- Muntatge de les portes i els seus accessoris
- Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E6M - ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA
E6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E6ME2000,E6ME2500.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estructura de muntants i travessers d'alumini lacat o anoditzat, per a tancaments cortina, fixada als sostres.
S'han considerat els tipus següents:
- Muntants de tram central, de cantonada convexa, cóncava o d'angle variable
- Travessers
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntants:
- Replanteig
- Fixació dels suports als sostres
- Fixació inicial dels muntants

- Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport
- Neteja dels perfils
Travessers:
- Replanteig
- Fixació dels suports als muntants
- Fixació dels travessers
- Neteja dels perfils
MUNTANTS:
Ha d'estar aplomat, al pla i a la distància entre eixos previstos a la DT.
Els suports han de tenir tots els cargols col·locats i apretats.
Entre cada dos trams de muntant ha d'haver un connector. Els muntants han d'estar separats per a fer un junt de dilatació.
Els extrems superior i inferior del conjunt del muntant, han d'estar tapats amb una peça especial.
Junt de dilatació entre muntants: >= 2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2%
- Nivell: ± 2%
TRAVESSERS:
Ha de ser horitzontal, ha d'estar en el pla i al nivell previstos en la DT.
Cada extrem ha d'estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de dilatació.
Junt de dilatació entre muntant i travesser: >= 2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2%
- Nivell: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h.
Per a col·locar els travessers és necessari que els muntants estiguin fixats en la seva posició definitiva.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants i les fixacions dels travessers.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de septiembre de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-FPC/1975, «Fachadas
prefabricadas: Muros cortina».

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
E786 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E786HI00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels elements constructius, mitjançant
morters especials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Impermeabilització de parament:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
S'han de respectar els junts estructurals.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.
Cavalcament de les capes en els acords: >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts
afectades.
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys que dificultin l'adherència (sals, olis,
pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior, etc.).
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les condicions de qualitat i forma previstes, amb
les toleràncies establertes. Si la superfícies de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran
abans d'executar la partida d'obra.
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo més porós amb la finalitat de garantir
l'adherència del morter.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminació de la mescla.
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació excessivament ràpida. S'admet l'ús de
làmines o productes de curat sempre i quan l'ús d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es formen (resines sintètiques,
hidrofugants, filmògens, etc.).
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el formigó de neteja, amb l'armadura ja
col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona capa sobre el formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLÍMER:
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC i una humitat relativa no superior a 80%.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.

E788 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7883202.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un
producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les
especificades per la DF.

E787 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB POLÍMERS ACRÍLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E787HI00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un
producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
- Impermeabilització de paraments amb polímer en dispersió aquosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les
especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i
antiadherents.
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.
BARRERA AMB LÀMINES:
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per la làmina tipus LBM i els 35°C.
Característiques del suport:
- Rugositat: <= 1 mm
- Humitat: <= 5%
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

E7A - BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7A24F0L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport.
S'han considerat els materials següents:
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes
- Làmina bituminosa
- Full d'alumini
- Làmina de polietilè
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barrera amb pel·lícula bituminosa:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació del producte amb les capes necessàries
Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina
Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'emprimació
- Col·locació de la làmina
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.
Ha de tenir la dotació prevista.
BARRERA AMB LÀMINES:
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Cavalcaments:
- Làmines bituminoses: >= 8 cm
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm
- Feltre: >= 5 cm
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Ha de quedar totalment adherida al suport.
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i
antiadherents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
BARRERA AMB LÀMINES:
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars,
tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C2D332.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
- Plaques de poliestirè expandit
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets
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S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Replanteig de l'alineació de parets i envans
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de
quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de
calefacció, quedin alineades i siguin contínues.
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a suport dels conductors, han de
quedar a la part superior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el
desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de
les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E7C4 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE VIDRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C4V104,E7C4DA04,E7C4J604,E7C4F514,E7C42441.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Amb oxiasfalt
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de
quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el
desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de
les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C9J8R2,E7C9R624,E7C9EA9N.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Amb morter per a arrebossats
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de
quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim,
sobre el sostre.
Gruix de la capa de morter: >= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el
desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats,
rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència del morter.
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi l'aigua
del morter.
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de
les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
E7D6 - PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7D6FOC1,E7D6FOC2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al
foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no accessibles.
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura
d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva
conseqüent expansió en cas d'incendi.
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les
capes d'emprimació que siguin necessàries.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les
instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació antioxidant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E7D8 - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB PLAQUES DE COMPOSTOS DE SILICATS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7D8AAB0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals.
S'ha considerat la protecció dels elements següents:
- Sostre i biguetes de fusta
- Sostre de formigó
- Sostre de formigó i xapa d'acer col·laborant
- Bigues i pilars de fusta
- Bigues i pilars de perfils metàl·lics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Revestiment de sostre de fusta:
- Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Col·locació de llana de roca al sostre
- Fixació de les tires de silicat càlcic a les biguetes
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Revestiment de sostre de formigó:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Revestiment de sostre de xapa col·laborant:
- Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Revestiment de bigues i pilars:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas
- Col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
REVESTIMENT DE SOSTRE DE FUSTA:
Les tires de silicat càlcic han de ser de 200 mm d'amplària, però podran ser més amples en funció de la mida de la bigueta i s'han
de fixar directament a la fusta mitjançant grapes o cargols.
Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la
primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta.
REVESTIMENT DE SOSTRE DE FORMIGÓ:
La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó.
REVESTIMENT DE SOSTRE DE XAPA COL·LABORANT:
Els junts entre plaques han de coincidir sempre amb les tires de plaques col·locades prèviament.
La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu.
REVESTIMENT DE PILARS I BIGUES:
La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d'acer.
Quan els perfils tinguin una alçària superior a 600 mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100 mm d'amplària.
El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel
fabricant.
Separació entre punts de fixació:
- Distància entre cargols: <= 200 mm
- Distància del cargol a l'extrem de la placa: <= 50 mm
- Distància entre grapes: <= 100 mm
- Distància de la grapa a l'extrem de la placa: <= 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
REVESTIMENT DE SOSTRE DE FORMIGÓ:

Les plaques poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols
o tires de placa de silicat càlcic per complementar la subjecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REVESTIMENT DE SOSTRES:
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-RTP/1973, «Revestimiento de techos: Placas».
E7J - JUNTS I SEGELLATS
E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J5C5BA,E7J51000,E7J511A0,E7J5C5BC,E7J511AA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència
amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components
diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar
enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de
quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte
¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra
¦
- 10 a + 35°C
¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦
+ 10 a + 35°C
¦
¦nents o massilla d'óleo-resines ¦
¦
¦Massilla de poliuretà, massilla ¦
5 a 35°C
¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt
¦
¦
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¦Massilla acrílica o morter
¦
5 a 40°C
¦
¦sintètic resines epoxi
¦
¦
¦Cordó bentonita de sodi
¦
5 a 52°C
¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície
que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim
establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec.

E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7Z8 - REMATS DE XAPA D'ACER AMB LÀMINA DE PVC ADHERIDA PER A IMPERMEABILITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7Z86P00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport i la zona de treball
- Replanteig de l’element
- Col·locació dels perfils de xapa d’acer galvanitzat amb làmina de PVC adherida
CONDICIONS GENERALS:
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la Documentació Tècnica o, a
manca d'aquesta, l'especificada per la DF.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
L’ encontre superior de l’element de protecció amb el parament s’ha de fer de manera que impedeixi la filtració de l’aigua en el
parament.
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.
El perfil ha de col·locar-se al nivell necessari per a que hi hagi una protecció del parament vertical de 20 cm com a mínim per
sobre de la protecció de la coberta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PERFILS I PLETINES:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
REMATS DE COBERTA I PLAQUES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.

E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E81132D2,E811U811,E811UU01,E811UU02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments
horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir
una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
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FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o
plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts
afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a
més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona
esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals,
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E81Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E81ZPU00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment segellador i enduridor sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes
aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment aplicat sobre paraments exteriors i interiors amb la finalitat d'incrementar la seva cohesió, duresa, resistència a la
penetració d'aigua, i receptibilitat de per a la col·locació de materials d'acabat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment recoberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les
especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La temperatura de la superfície dels paraments a tractar serà >=5 ºC i >=30ºC.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E82 - ENRAJOLATS
E82C - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E82CVA01,E82CVA02,E82CVA03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals
i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa
d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
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- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o
plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència
del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2
m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals,
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

E82Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ENRAJOLATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E82ZAL00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera de PVC.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de la protecció amb morter adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al
revestiment posterior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets.
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E83 - APLACATS
E83Q - APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83Q9D00,E83Q9E00,E83QS100,E83Q9M33.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer galvanitzat i lacat,
planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas
- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre planxes
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.
Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada
d'aigua.
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant.
Punts de fixació per planxa: >= 6
Distància entre la fixació i els extrems de la planxa: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm
- Aplomat total: ± 30 mm
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm
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- Paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm
- Nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm
- Nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:
Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts tèrmics.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de
quedar a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació de l'aïllament: <= 70 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix.
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E84 - CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E847ECO0,E847ECO2,E84ACRPM,E844K211.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques d'escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat i transformats
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques
- Làmel·les de PVC o metàl·liques
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres
- Plaques de fusta
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que
el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha
d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la
posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a
l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel
fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
REGISTRES:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada costat.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 mm
- Nivell previst: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de
diferents materials, estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums,
reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior
al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per
verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)
REGISTRES:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
REGISTRES:
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.

- Planor: ± 3 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Distància entre fixacions: <= 30 cm
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al revestiment acabat.
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el
parament.
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l'aire per l'interior de
l'espai buit.
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels
buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel
fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació
de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be
estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8656BK7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta col·locats clavats, fixats o adherits.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al
nivell i en la posició prevista.
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys,
etc.).
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una ventilació
constant que eviti la formació d'humitats permanents.
Junt vertical : >= 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport.
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació.
- Fixació de les llates sobre el suport.
- Replanteig de l'especejament en el parament.
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

E86B - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E86BAD00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l'obra.
S'han considerat els materials següents:
- Planxes d'alumini col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria del suport
- Fixació de la perfileria sobre el suport
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- Replanteig de l'especejament en el parament
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.)
- Fixació de les planxes a la perfileria
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels paràmetres admissibles.
Ha de quedar ben adherit al suport.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys,
etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al
nivell i en la posició prevista.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les unions s'han de mantenir paral·leles entre si.
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que
quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la
penetració del cap ha de ser la correcta.
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant ( restes
d'embalatges, retalls de planxes, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E894VLTN,E894VLTZ,E898MHN0,E898J2A0,E894A0M2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en
obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les
instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en
pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
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- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Acero DB-SE-A.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

E8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
E8B1 - HIDROFUGATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8B11A00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en
obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la finalitat d'incrementar la resistència
del suport a la penetració de l'aigua.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les
especificades per la DF.
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures superiors a 35ºC
- Humitat relativa de l'aire superior a 85%
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada.
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat.
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació penetrant i segelladora.
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser compatible amb aquell.
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant.
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de comprovar que l'hidrofugant escollit té el
següent comportament:
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70%
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica
- Reversible
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari
- No forma barreres de vapor
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre
- No altera el color del material sobre el que s'aplica
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8B2 - ANTICARBONATACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8B2U0R1,E8B2U915.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en
obra.
S'han considerat els tractaments següents:
- Recobriment anticarbonatació aplicat sobre superficies de formigó o morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les
especificades per la DF.
ANTICARBONATACIÓ:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 95 micres; <= 1,3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
ANTICARBONATACIÓ:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 8ºC
- Humitat relativa de l'aire > 80%
No s'ha d'aplicar sobre superfícies humides.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en
pes.
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S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Quan s'apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir una antiguitat de 5 dies com a mínim.
Quan s'apliqui sobre suports molt absorbents s'ha de diluir la primera capa amb un 5% d'aigua.
Les capes s'han d'aplicar amb els intervals especificats pel fabricant, en funció de la temperatura ambient.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8B7 - ANTICORROSIU
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8B73C35.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació definida, mitjançant un conjunt de
capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos nominals de pel·lícula seca definits, que condueix a una determinada
durabilitat del sistema de pintura protector segons l'article 30.2 de l'EAE.
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació de capes de pintura intermèdies.
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.
CONDICIONS GENERALS:
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim:
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de soldadures, greixos, humitat superficial i
revestiments existents
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura a aplicar
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller amb un gruix mínim, per tal d'evitar
una oxidació incipient durant l'aplec
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder diferenciar-les.
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el fabricant davant un possible contacte amb
l'aigua.
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu muntatge
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Acero DB-SE-A.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

E8K - ESCOPIDORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8KG1000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col· locades formant pendent
per tal d’escopir l’aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter
- Escopidor de maó col·locat a sardinell, collat amb morter
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, collades amb morter.
- Escopidor de planxa col·locat amb fixacions mecàniques.
- Escopidor de fusta col·locat amb fixacions mecàniques
- Suport d'escopidor amb rajola ceràmica, maó calat o supermaó col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
- Zinc
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:
- Neteja i preparació de les superfícies de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
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Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peç a de coronament ha d’impedir que l’aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar
l’aigua cap a l’exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire , en el seu cas, han de sobresortir
respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s’ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l’element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l’escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d’execució de l’escopidor:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
ESCOPIDOR CERÀMIC:
Sortint dels maons: >= 2 cm
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.
ESCOPIDOR DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser d’un metall compatible amb el de la planxa.
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.
ESCOPIDOR DE FUSTA:
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessà ria per no absorbir
l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha d’humitejar.
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar a trencajunt respecte a l'inferior.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ESCOPIDOR DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les peces.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix , els morters de ciment portland frescos i les fustes dures (roure,
castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlade s ni han de tenir nusos saltadissos.
ESCOPIDOR DE FUSTA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les peces.
SUPORT D’ESCOPIDOR:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS
DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACI ONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I
ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT,
ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

E9 - PAVIMENTS
E92 - SUBBASES
E921 - SUBBASES DE TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E921R01F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta autoritzada legalment
per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN
FOM 891/2004.
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
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A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central
excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal
manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la
preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a
l'apartat anterior.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures,
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat
prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica
de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o
pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m
lineals com a màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de
l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la
temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació
de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de
condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es
produeix segregació o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del
valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de
condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.

E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E93628B6,E93618C6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material
flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

E938 - ENCOFRAT PERDUT PER A SOLERES ALLEUGERIDES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E938P035,E938P040,E938P045,E938P050,E938P055,E938P060.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de revoltons de polipropilè reciclat, i elements complementaris (tapes, suports especials, peus, etc),
utilitzats com encofrat perdut per a la formació de soleres amb cambra d'aire inferior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels revoltons
- Col·locació dels revoltons
- Col·locació de les peces especials com ara tapes, suports, etc
CONDICIONS GENERALS:
El pla de recolzament ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i
compactació.
Els revoltons han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la beurada de formigó.
Han d'estar ben alineats en ambdues direccions, de forma que no comportin cap disminució de la secció dels nervis de la solera.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis: ± 5 mm/m
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis: ± 50 mm
- Planor: ± 5 mm/m, ± 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació dels revoltons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
Han d'estar col·locats encaixats i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts.
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT.
Els revoltons han d'estar subjectats adequadament perquè no es moguin durant l'abocada i compactació del formigó, de forma
que no flotin a l'interior de la massa de formigó fresc.
S'han de col·locar en el sentit dels eixos de coordenades, avançant d'esquerra a dreta i de dalt a baix.
Els revoltons s'han d'anar encaixant, de forma que dos vores de cada revoltó s'han d'encaixar amb dos vores de revoltons
col·locats anteriorment.
Les peces tallades s'han de recolzar sobre maons o ancorar a la paret.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E93A1301,E93AAX00,E93AAA50,E93AR116,E93ACAN1,E93A1300.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra
- Humectació de les peces de terratzo
- Col·locació del morter per a cada peça
- Col·locació de les peces a truc de maceta
- Neteja de la superfície acabada
- Col·locació de la beurada
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB
MORTER DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una
fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària
i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre): >= 30
N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
TERRATZO:
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha d'estendre la beurada.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és
d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si
és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
LLOSA DE FORMIGÓ:
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
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- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLOSA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
E9DA - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DARG01,E9DARG03,E9DACP00,E9DACF00,E9DARGR1,E9DARG02,E9DARC00,E9DARGR0,E9DAPER0,E9DARCM0,E9D
ARCC0,E9DAMAR0,E9DARD00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha
d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
E9G4 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9G4F64K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més
ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la
DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
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Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas
fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el
procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i
formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i
fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de
superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin
a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la
pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h
si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les
condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc
en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó
que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la
situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la
posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3
del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació
per a que es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó
fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu
cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible
per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla
al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que
aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície
del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 m.

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres materials
adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó prèviament construït,
han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora.
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui
en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES:
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la distribució de fibres
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les superfícies encofrades. Quan
el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i absència de fibres
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la
DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica
de Carreteras.

E9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9JEEMCO.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d'elements auxiliars.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d'alumini ensamblables amb diferents acabats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pelfut:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut
Pelfut de perfil d'alumini:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables
Perfil perimetral:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva de l'element al suport
PELFUT:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
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Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcció del pèl vagi en sentit
contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport.
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%
PERFIL PERIMETRAL:
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques.
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
La unió del perfil amb el paviment ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PELFUT:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
PERFIL PERIMETRAL:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels
acords.
El procés de col·locació no ha d'afectar la qualitat dels materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
PERFIL PERIMETRAL:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 10%
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
ACABAT PINTAT:
Han d'estar pintades totes les superfícies indicades a la DT.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments indicats pel fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC, sense pluja.
Abans de l'aplicació s'ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni.
El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de matèries que dificultin l'adherència.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
PAVIMENT DE RESINES SINTÈTIQUES:
S'han d'eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm.
Temps d'assecatge (25ºC capa 1 mm): 3-4 h
PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT:
L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
No s'ha d'aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o susceptibles d'humitat per capil·laritat.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Prèviament s'han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter d'anivellament barrejat amb sorra fina.
S'han de respectar els junts estructurals.
S'han de deixar junts perimetrals quan la superfície sigui superior a 12 m2 i és recomanable deixar junts de partició per a
superfícies superiors a 20 m2.
S'ha d'esperar de 4 a 6 h, desprès de l'aplicació de l'emprimació fixadora, per col·locar el morter.
L'aplicació d'una segona capa de morter d'anivellament s'ha de fer tan aviat com es pugui trepitjar l'anterior.
Quan el morter d'anivellament s'hagi d'aplicar sobre suports amb terra radiant , aquesta s'haurà d'apagar 24 h abans.
La preparació de l'emprimació i del morter, i la seva aplicació, s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3 h següents a la seva aplicació.
Temps d'espera per col·locar el revestiment:
- Ceràmica, moqueta: 8 a 12 h
- Parquet, plàstics: 12 a 24 h
- Pintura: 72 h

E9M - PAVIMENTS CONTINUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9M11028.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment continu per a paviments.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Paviment de resina sintètica en dues capes, amb o sense imprimació
- Paviment de morter de resina epoxi en una o dues capes, amb o sense capa de pintura
- Paviment amb morter autoanivellant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Revestiment de resines:
- Preparació i comprovació de la superfície
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte
- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
- Neteja final de la superfície acabada
- Protecció del revestiment col·locat
Morter autoanivellant:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col-locació de la imprimació fixadora
- Col-locació de la pasta allisadora
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

E9P - PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
E9P1 - PAVIMENTS DE PVC HETEROGENI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9P1PVC0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.
S'han considerat els tipus següents:
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments de PVC i linòleum:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
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La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m; Celles: <= 2 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel
procediment de soldadura líquida.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.
S'han de respectar els junts propis del suport.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 30
N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i
després s'ha de tallar i enganxar la superior.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les
instruccions del fabricant.
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant un espai d'1 mm entre elles.
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.
Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels junts amb una fondària de 2/3 del gruix
de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la soldadura.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior quedi enrasada amb les làmines o
llosetes.
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui
fresc.
L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament sec.
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i se n'ha de fer el replanteig.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts (en cas de goma)
- Neteja i protecció del paviment acabat
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

E9Q - PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA
E9Q2 - PARQUETS CLAVATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9Q24118.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de parquet
- Reblert dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar.
Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals.
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel sòcol.
Llargària dels posts: >= 40 cm
Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): >= 2 x ample post
Junt perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)
Junts entre posts
- Amplada mitja: <= 2% ample post
- Amplada màxima: 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm
- Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm
- Alineació entre peces:
- Parquet de posts junt espiga: <= 2mm/2m
- Parquet de posts junt regular:
- Extrems de posts alternatius: 3 mm
- Extrem post a centre post contigu: 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:
- Zones de litoral: < 70%
- Zones d'interior peninsular: < 60%
- Humitat de les llates : <= 18%
- Humitat del morter de subjecció de les llates: <= 2,5%
El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.
Els posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes
col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm.
Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat superficial. Aquestes
operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Col·locació de l'adhesiu (si és el cas).
- Col·locació de les peces de parquet.
- Polit i planejat del parquet col·locat.
- Acabat de la superfície del paviment.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z5 - ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9Z5UREI.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació del junt
- Col·locació del tapajunts
CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple.
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes superficials.
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts.
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista.
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al paviment en tota la seva llargària.
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metà l·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte
d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
La porta, un cop incorporada a l’obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d’ús i higiene i salut
establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procé s
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.

EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EABG9A00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAFA1100,EAFA1150,EAFA5604,EAF4477C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
- Replanteig
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- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat,
separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència
al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés constructiu, i
d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EAM - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
EAM2 - TANCAMENTS DE VIDRE D'APERTURA AUTOMÀTICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAM2V000,EAM2U000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament de vidre d'apertura automàtica, amb vidre laminar, perfils d'alumini, radars detectors de presència, cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament, col·locat i connexionat.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.
La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i característiques adequades a la superfície i pes de les fulles.
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena
accessibilitat de totes les seves parts.
Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals: 22 mm
Franquícia de les fulles:
- Franquícia superior: 3 mm
- Franquícia inferior: 7 mm
- Franquícia entre les fulles: 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura: ± 2 mm
- Alineació de la ferramenta de penjar i guia: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les quatre posicions del quadre de comandament.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones:
Puertas de Vidrio

EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
EAPF - BASTIMENTS D'ACER PER A PORTES INTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAPF5193.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, d'amplària ajustable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Anivellat i aplomat
- Fixació del bastiment
- Protecció i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges.
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges: <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior: >= 2
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Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el
bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els
forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EARAA800.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu accionament manual o
automàtic, col·locades sobre fàbrica.
S'han considerat els elements següents:
- Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe de ventilació superior, compensada
amb molles d'acer o amb contrapès lateral amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany.
- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany.
- Porta extensible de ballesta de perfils d'acer.
- Porta plegable d'apertura ràpida vertical, amb tots els mecanismes d'accionament elèctric i amb pany.
- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany.
- Porta giratòria amb 3 o 4 fulles, amb obertura automàtica o manual
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Portes basculants:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels contrapesos o motlles
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
Portes enrotllables:
- Replanteig
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris
- Compensat de la persiana
- Neteja i protecció
Portes extensibles:
- Replanteig
- Fixació de les guies superiors
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la ballesta
- Neteja i protecció del conjunt
Portes ràpides:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
Portes seccionals:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta

- Muntatge dels mecanismes d'accionament
- Connexionat elèctric, en el cas d'accionament amb operador electromecànic
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
Portes giratòries:
- Replanteig
- Col·locació d'eix central, mecanismes i caixa exterior
- Muntatge de fulles giratòries i elements d'acabat
- Posta en marxa i probes de correcte funcionament
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la indicada per la DF.
PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges:
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional: <= 60 cm
- Porta enrotllable: <= 50 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Franquícia fulla-paviment: <= 10 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat de les guies: ± 2 mm
- Pla previst respecte a les parets: ± 2 mm
- Franquícia fulla-paviment: ± 2 mm
PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops en obrir-la.
PORTA BASCULANT:
Contrapès lateral:
- Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de caiguda
- Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.
PORTA GIRATÒRIA
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena
accessibilitat de totes les seves parts.
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.
Les portes motoritzades la velocitat de la fulla en el seu extrem exterior serà <=0,75m/seg.
En les portes manuals es col·locarà un regulador de velocitat.
La porta anirà equipada amb elements i mecanismes antiatrapament.
Si la porta també serveix d'evacuació en cas d'emergència ha de disposar de mecanismes de desbloqueig de les fulles giratòries.
Toleràncies d'instal·lació:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la seva anivellació i aplomat.
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.
PORTA GIRATÒRIA
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop col·locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PORTA BASCULANT O GIRATÒRIA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:

167/215

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, "Particiones: Puertas de Acero".
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAS - PORTES TALLAFOCS
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EASA21PB,EASA71LB,EASA61LB,EASA62SB,EASA61P1,EASA61T3,EASA61T4,EASA72T1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs,
etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu
cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad en caso de incendio DB-SI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB12 - BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB121JAM,EB1216BC.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui
l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m
o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de
50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb
fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució
fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas:
Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es
situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
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- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense
observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

EB14 - PASSAMANS PER A BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB146C01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i alhora, han de mantenir
l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. Durant l'adormiment no
s'han de produir moviments ni vibracions de les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas:
Barandillas».

EB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR
EB92 - SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB92U205,EB92EGG3,EB927FF1,EB92M160,EB92U200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en la seva posició
definitiva amb el sistema de fixació previst.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC15D050,EC15E050.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica
de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre laminar de seguretat
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
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Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra
- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi
amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦
galze
¦perimetral ¦
¦ (mm) ¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 10
± 1,0 ¦ 2
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 12
± 1,0 ¦ 3
± 0,5 ¦
¦ <= 10 ¦
3 - 5
¦ 16
± 1,5 ¦ 4
± 0,5 ¦
¦
¦
5 - 7
¦ 20
± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
> 7
¦ 25
± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 16
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 16
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦ > 10 ¦
3 - 5
¦ 18
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
5 - 7
¦ 20
± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
> 7
¦ 25
± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦
vidre
¦ lateral
¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦
<= 4
¦
3
¦
Gruix vidre + 6
¦
¦
> 4
¦
5
¦
Gruix vidre + 10
¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦ (mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 2,5
¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦18 - 20 ¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 3,0
¦

¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 7,0
¦
+----------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància
d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre laminar o de protecció al foc:
+-------------------------------+
¦ Gruix ¦Amplària ¦Tolerància ¦
¦ vidre ¦falques ¦
¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7 ¦ 10
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 11 ¦ 14
¦ ± 1,0
¦
¦12 - 13 ¦ 16
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦ 23
¦ ± 2,0
¦
¦26 - 28 ¦ 31
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦ 48
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦ 64
¦ ± 7,0
¦
+-------------------------------+
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que
la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
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EC1K - MIRALLS

El segellat ha de tenir la consistència i l'enduriment apropiats, i en el temps que determinin les especificacions particulars del
producte.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs si la temperatura ambient és inferior a 5°C, superior a 30°C o plou.

EC1K1502.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior,
facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ECZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS
ECZ1 - SEGELLAT DE VIDRES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 - DESGUASSOS I BAIXANTS
ED11 - DESGUASSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED111B21,ED115771.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d’estar exposat a obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s’han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col.lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d’anar aïllats i no s’han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d’elements estructurals s’ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s’ha d’ataconar amb
massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m
- Ramal d’aparells amb sifó individual: <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor: <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 %
- Ramal d’aparells amb sifó individual:
- Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d’instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ECZ1290A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'estanquitat en junts d'envidrament amb massilla d'un o dos components injectada amb pistola.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de les superfícies del junt
- Aplicació d'una capa d'emprimació, en el seu cas
- Protecció de les vores del junt per a evitar que s'embrutin
- Aplicació de la massilla
- Repasos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
La massilla ha de ser compatible amb tots els elements que formen el conjunt envidrat.
S'ha d'aplicar sobre superfícies llises, seques, sense pols ni òxids o greixos.
El segellat ha de ser continu i ha de garantir l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
El junt ha de quedar ple, acabat i polit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.

ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED15B571,ED15B871,ED15B971,ED15G871.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants i conductes de ventilació d’instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.

171/215

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l’obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables, una de fixació sota l’embocadura i la resta de guiatge a intervals
regulars.
El pes d’un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.
El pas a través d’elements estructurals s’ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la formació
de condensacions.
Els trams vistos amb risc d’impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal.lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2
Distància entre les abraçadores:
- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant
- Conducte de ventilació: <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant: >= 12 cm
- Conducte de ventilació: >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s’han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.

- Acoblament dels tubs
- Col.locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser
hermètica, ha de disposar de junt de goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d’impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix
nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat
de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procès de col.locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED35 - PERICONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED35UA46,ED353565,ED354985,ED351740,ED351940,ED353985,ED352542.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa
fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col.locació del pericó sobre la superfície d’assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.

ED5 - DRENATGES
ED5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED5HS900.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
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La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense
sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient
per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED7 - CLAVEGUERONS
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED7FBBAP,ED7F0002,ED7FP461,ED7F0003.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S’han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraç adores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquí cia entre tub i contratub: 10 – 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar rec olzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i
de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i
d’estanquitat en els trams que especifiqui la DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80 cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mí nima de 0,90m. sempre que
estiguin a l’abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. es requerirà una protecció
addicional.
Amplària de la rasa: >=dià metre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d’ assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en
condicions normals.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la
massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència
amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer
la prova.
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst
per el flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
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S’han d’ instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s’ ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona prà ctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el
desguàs dels punts baixos.
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
No s’han de muntar trams de mé s de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistè ncia adequada, s’ha de col·locar el llit de material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S’ han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s’ han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que
figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense carà cter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d’assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col· lector.
CONTROL D’EXECUCIÓ . CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer
la prova.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

- Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els
pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d’aigua en els pous
de registre aigües avall.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE4Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE4Z0J84.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:
- Barret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores.
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs d'altres
instal·lacions, etc.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels accessoris han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament
aprovats per aquest.
Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida abans i d'una altra desprès de
l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia.
Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de sutge, o el regulador de tir, han
de ser accessibles un cop muntats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con
un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan
con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a
más de un generador de calor.

EEC - CLIMATITZADORS
EECS - SERVOCLIMA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EECS5022,EECS5018,EECS5020,EECS5019,EECS5021,EECS5023,EECS0008.
EE
EEC

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA
CLIMATITZADORS

174/215

EEC1

SERVOCLIMA

Els seus elements tenen com a components elements de: BEJ2.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Climatitzadors per falç sostre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament
- Connexió del circuit d'aigua
- Connexió del conducte de drenatge
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei

L'espai lliure ha de ser superior a les dimensions dels elements a extreure.
En el cas d'anar muntat sobre bancada, ha d'anar fixat amb cargols a la superfície de la bancada.
Ha de quedar connectada a la xarxa elèctrica.
La tensió d'alimentació elèctrica ha de coincidir amb la indicada a la placa de característiques.
L'aigua de condensació ha d'estar canalitzada cap a la xarxa d'evacuació.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació.
Distància mínima per desmuntatge de portes registrables ......................................................... >= 1000 mm
Distància mínima pel servei de l'evaporador .............................................................................. >= 2200 mm
Distància mínima per entrada d'aire al condensador.................................................................. >= 2100 mm
Distància mínima pel servei del condensador .............................................................................. >= 500 mm
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició ........................................................................................................................................ ± 20 mm
- Nivell ............................................................................................................................................± 2 mm

CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar col.locat en el seu lloc d'emplaçament.
S'ha de connectar al circuit d'aigua de la instal.lació centralitzada de condicionament.
La sortida de condensats s'ha de canalitzar cap a la xarxa d'evacuació.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre.
Els tubs han d'anar col.locats sobre suports adients.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició........................................................................................................................................ ± 20 mm
- Nivell ............................................................................................................................................ ± 2 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.

EEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
EEKN - REIXES D'INTEMPERIE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria."
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

EEH - EQUIPS PER A SISTEMES CENTRALITZATS DE CONDICIONAM
EEH1 - PLANTES REFREDADORES D'AIGUA CONDENSADES PER AIRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEH1X023.
EE
EEH
EEH1

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA
EQUIPS PER A SISTEMES CENTRALITZATS DE CONDICIONAMENT D'AIRE
PLANTES REFREDADORES D'AIGUA CONDENSADES PER AIRE

Els seus elements tenen com a components elements de: BEH1.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Plantes refredadores d'aigua condensades per aire i muntades sobre bancada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'aparell a la bancada
- Connexió dels tubs de refrigerant i de drenatge
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar un espai lliure al voltant de l'aparell pel manteniment i la ventilació.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
Per fer la instal.lació s'han de seguir les instruccions de la D.T. del fabricant.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas."
"Reglamento de Aparatos a Presión."
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
"Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria."

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEKN1DB0,EEKNIN00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, fixades al bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la reixeta
- Fixació de la reixeta al bastiment
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
EEM2 - VENTILADORS CENTRÍFUGS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEM22D1H.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Ventiladors centrífugs muntats sobre bancada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del ventilador a la bancada amb suports antivibratoris
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El ventilador s'ha de fixar amb suports elàstics mitjançant els forats existents a la base de la bancada.
Les connexions d'aspiració i d'impulsió han de ser flexibles per a evitar la propagació d'ones sonores. La d'aspiració ha de ser
resistent a la depressió.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, també,
que el sentit de gir és el que li correspon.

Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al
tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l’exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n’hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.

EEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU11113.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal.lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la D.T., tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició dins de l'esquema.
S'ha d'instal.lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios", amb l’esmena aprovada per RD 1218/2002 de 22 de novembre (BOE
289 3-12-2002).
* NTE-ICR/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Instalaciones de Climatización. Radiación."
* NTE-IFC/73 "Norma Tecnológica de la Edificación: Instalaciones de Fontanería. Agua Caliente."
EEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU4U023.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elà stica, de fins a 1,4 m3 de capacitat, amb connexions
roscades de 3/4”, 1”, 1” 1/2 i 2”
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o tallar el pas
de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el dipòsit d'expansió,
mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la
temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d’instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
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L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)

EEU5 - TERMÒMETRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU57555.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·l ats en tuberia.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb abraçadora
- Amb beina roscada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura mà xima de servei.
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com ara radiadors, difusors etc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:
La tensió de l'abraç adora ha de ser suficient per a la seva fixació
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S’ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal· lats els elements
de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar el funcionament i l’execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la
intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.

EEU6 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU6U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de manera visible.
Ha d'estar instal· lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament sigui el correcte.
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb l'equip funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S’ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal· lats els elements
de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar el funcionament i l’execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la
intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF1 - TUBS D'ACER NEGRE
EF1K - COMPENSADORS DE DILATACIO PER A TUB D'ACER NEGRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF1K1910.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Compensadors de dilatacions de llautó per a tubs d’acer negre, col·locats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de la canonada
- Execució de les unions roscades
- Fixació del compensador en la seva posició definitiva
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
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Els compensadors de dilatacions han d'estar col·locats de forma que permetin a les tuberies dilatar-se amb moviments en la
direcció del seu propi eix, sense que s'originin esforços transversals.
Al costat de cada compensador de dilatació, ha d’haver-hi instal·lades guies.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La distància entre compensadors de dilatacions ha de ser tal que la tensió en les fibres més tensades no siguin superior a 80 MP
a, en qualsevol estat tèrmic de la instal·lació.
Han de quedar instal·lats el nombre d’elements necessaris, de forma que la posició dels aparells que van connectats en la
instal·lació no es vegi afectada, ni estigui sotmesa a esforços indeguts com a conseqüència dels moviments de dilatació de les
conduccions.
Han de ser accessibles, dins del passamurs no hi pot quedar cap element.
Els dispositius de suport i guia, han d’estar situats de tal manera que garanteixin l’estabilitat i l’alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha
d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
En cas d’instal·lacions de gas, la rosca ha d’estar realitzada mitjançant màquina roscadora i assegurada l’estanquitat mitjançant
cinta o producte d’estanquitat ajustat a la norma UNE-EN 751-1 o UNE-EN 751-2 o equivalents.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
L'estanquitat dels accessoris s'ha d'acon seguir preferentment amb tefló.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat:
- Comprovació i preparació del pla de suport
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció
En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació dels accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva col.locació es considera
una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris de PVC emmotllats per injecció i
normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus
d'unió definit per a la instal.lació.
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La superfície del tub ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl.lica,
entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Distància entre suports (m) ¦
¦
¦------------------------------¦
¦ nominal ¦
trams
¦
trams
¦
¦
(mm)
¦ verticals ¦ horitzontals
¦
¦-----------¦------------¦-----------------¦
¦ 16 - 20 ¦
1,1
¦
0,7
¦
¦ 25 - 75 ¦
1,3
¦
0,8
¦
¦ 90 - 110 ¦
2
¦
0,8
¦
¦ 125 - 200 ¦
2
¦
1
¦
¦ 250 - 500 ¦
2,5
¦
1,2
¦
+------------------------------------------+

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 751-2:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª, y 3ª familia y con
agua caliente. Parte 2: Compuestos sellantes no endurecibles.
UNE-EN 751-1:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª, y 3ª familia y con
agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes anacrónicos.

EFA - TUBS DE PVC
EFA1 - TUBS DE PVC A PRESSIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFA17342,EFA1M442,EFA1R442.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tub de PVC a pressió per a instal.lacions de distribució i transport de fluids.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se indiferentment al llarg del seu recorregut, trams
lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locat superficialment
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà:
- Replanteig de la conducció
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció

COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de
temperatura.
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 10 cm. Pel seu damunt hi ha
d'haver un reblert >= 50 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passartrànsit rodat i >= 80 cm en cas
contrari. Les primeres capes de terra que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de
fer la connexió.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència
amb les parets.
Un cop acabada la instal.lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos
destil.lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
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Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als
especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el correcte
funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces
especials per col.locar.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG222511,EG222515,EG222715,EG222815,EG222915,EG222A15,EG222B15,EG22TD1K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió
i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a
col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles
(pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de
tubos enterrados.

EG2C - SAFATES PLASTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2C2B03.
EG
EG2
EG2C

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
TUBS I CANALS
SAFATES PLASTIQUES

Els seus elements tenen com a components elements de: BG2C, BGW2.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, de 60x400 mm de dimensions màximes, muntada.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntat superficialment
- Fixada amb suports
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades
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CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim de dues per safata, fixades al parament amb tacs de PVC i visos.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant una peça d'unió fixada amb
cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC.
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Els conductors han d'anar fixats al suports tele-rails, i aquests han d'anar collats a la canalització amb separadors d'acer
galvanitzat. Els tele-rails i els separadors han de complir les especificacions fixades als seus plecs de condicions.
Distància entre les fixacions ..............................................................................................................<= 2,5 m
Toleràncies d'instal.lació:
- Desploms ...................................................................................................................................... <= 1%
...................................................................................................................................................<= 30 mm
FIXADA AMB SUPORTS:
Toleràncies d'instal.lació:
- Nivell ......................................................................................................................................<= 2 mm/m
........................................................................................................................................... <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG380A07.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material
inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGD1222E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes
electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

EGDP - PROTECCIÓ CATÒDICA D'INSTAL.LACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGDP1161.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a protecció catòdica, col·locats soterrats i connectats.
S'han considerat els tipus d’elements següents:
- Ànodes de sacrifici de magnesi sense ensacar
- Ànodes de sacrifici de magnesi ensacats amb mescla activadora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació
- Connexió als elements a protegir
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar connectat a les instal·lacions que es volen protegir i en condicions de funcionament.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’inspecció i control.
El sistema de protecció catòdica ha de garantir un potencial entre l’element metàl·lic a protegir i el terreny que, amidat respecte
l’electrode de referència coure-sulfat de coure, sigui igual o inferior a –0,85 V. Aquest potencial pot ser com a màxim -0,95 V,
quan existeixi risc de corrosió per bactèries sulfatorreductores.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
PROTECCIÓ DE DIPÒSITS METÀL·LICS SOTERRATS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Els ànodes de sacrifici previstos han de quedar clavats a la sorra que envolta el dipòsit, connectats entre ells per un conductor
aïllat amb dos terminals plans i units al dipòsit mitjançant un cargol.
Poden anar col·locats a l’interior o a l’exterior del fossat en el que es troba el dipòsit.
Totes les connexions entre l’ànode i el conductor han d’anar ben envoltades amb cinta aïllant.
PROTECCIÓ DE CANALITZACIONS METÀL·LIQUES SOTERRADES:
Els ànodes de sacrifici previstos han de quedar clavats a la sorra que envolta la canalització, connectats entre ells per un
conductor aïllat i units a la canalització al principi i final de la mateixa.
En la protecció de canalitzacions sense revestir s’utilitzarà 1 ànode cada m2 de canonada (10 m en canonada d’1”)
Separació entre ànode-canalització: 2 m
Profunditat: 1 m
ÀNODES AMB MESCLA ACTIVADORA:
La mescla activadora ha d’envoltar completament l’ànode.
Composició: guix (Ca SO4), bentonita i sulfat de sodi
Resistivitat: de 50 a 250 ohm-cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
Un cop col·locats i periòdicament, s’han de fer controls de protecció catòdica, amidant el potencial amb l’ajut d’un voltímetre i un
elèctrode de referència.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 29 de enero de 1986, del Ministerio de Industria y Energia, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones de
Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos.
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e
instrucciones MIG.

EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGDZU001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i
connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les
persones i el seu entorn.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d’estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d’estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d’assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d’estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d’un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts,
que estiguin connectats al mateix electròde o conjunt d’electròdes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ13 - LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ13KRUR,EJ13KRTZ.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon
cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas,
ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs
i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

EJ14 - INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ14K469,EJ14KSIS.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable antivandàlic, de sortida vertical
o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat: ± 2 mm

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Col.locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col.locat amb suports murals o
sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'abocador a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'abocador instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada en la D.F.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar.
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal.lació:
- Nivell .......................................................................................................................................... ± 10 mm
- Horitzontalitat ...............................................................................................................................± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ239111CYPR,EJ239111CYPQ,EJ239111CYP1,EJ239111CYP2,EJ22AA11,EJ226000,EJ248133CYSI,EJ23U010.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs
i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

EJ1A - ABOCADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ1AX001,EJ1AX002.
EJ
EJ1
EJ1A

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
APARELLS SANITARIS
ABOCADORS

Els seus elements tenen com a components elements de: B7J5, BJ1A, BJ1Z.

CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i
centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda
a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb
l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat
directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb
l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs
i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la
realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal.lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha
d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient,
només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les
possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ33B7PG,EJ37I001,EJ33BXSF,EJ3ZA1DF.

EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ46U020,EJ46U010,EJ46U025,EJ42U010,EJ4ZU02X,EJ4ZU030,EJ4ZCANV.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques.
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
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- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la
transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell en apretar els cargols de fixació.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

EJA - PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJAB - DIPÒSITS ACUMULADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJAB1T31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació d’acumuladors de 100 a 5000 l de capacitat col·locats en posició vertical.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Neteja de l’interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l’element
- Fixació de l’aparell
- Col·locació dels junts corresponents de l’aparell
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra (en cas d’incloure resistència elèctrica de recolzament)
- Prova de servei
Si l’acumulador te resistència elèctrica de recolzament:
- S’han de fer les connexions a xarxes elèctrica i de terra
CONDICIONS GENERALS:

La regulació de temperatura de ACS ha d’estar feta mitjançant vàlvula de tres vies en l’ entrada d’aigua calenta o termòstat que
aturi l’aparell productor d’aigua calenta.
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.
Ha de tenir instal·lat:
- Una aixeta de tancament
- Un purgador de control d’estanquitat del dispositiu de retenció
- Una vàlvula de seguretat amb tub d’evacuació amb sortida lliure per sobre de la vora superior de l’element que reculli l’aigua
Entre la vàlvula de seguretat i l’acumulador no ha d’haver instal·lada cap vàlvula de tancament.
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al seu manteniment.
A la part inferior del vas hi ha d’haver una vàlvula de purga i neteja d’obertura ràpida, amb la finalitat d’ extreure els sediments que
es puguin acumular a l’interior del dipòsit.
Tota superfície calefactora accessible per l’usuari ha d’ estar protegida si la seva temperatura exterior és superior a 90 ºC.
Si l'acumulador te resistència elèctrica de recolzament l’enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del escalfador acumulador s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària del conducte ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
Real Decreto 769/1979, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el
Reglamento de Aparatos a Presión.
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.

EL - INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
ELV - PLATAFORMES ELEVADORES
ELV1 - PLATAFORMES ELEVADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ELV1U01X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Plataformes remuntadores d'escales per a recorreguts lineals de pendent constant, sense mecanisme autoanivellador.
S'han contemplat els tipus de muntatges següents:
- Plataformes per a interiors o exteriors amb guies muntades directament sobre l'estructura de l'edifici
- Plataformes per a interiors o exteriors amb guies muntades sobre perfils metàl·lics de suport
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de les guies i els seus accessoris
- Muntatge de la plataforma sobre les guies
- Col·locació i connexionat del quadre elèctric
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- Col·locació i connexionat de les botoneres exteriors
- Prova de servei de la instal·lació
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de guies, suports, cables, tubs, etc.
En les plataformes muntades sobre perfils metàl·lics, a més:
- Construcció de l'estructura metàl·lica de suport de les guies
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Les guies han de quedar fixades sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació
del fabricant. No s'han de transmetre vibracions durant el funcionament.
La distància entre fixacions de la guia ha de ser la especificada a la D.T. del fabricant.
El muntatge de les guies ha de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
de l'aparell han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El quadre de maniobra, la plataforma i els comandaments exteriors s'han connectar a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica i
a la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les
especificacions fixades a les seves partides d'obra.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l'aparell, de manera que
no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de
connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l'equip.
Els cables elèctrics han d'entrar a l'aparell pels punts previstos pel fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció de
l'envoltant en aquest punt.
Les botoneres exteriors han de ser accessibles i quedar a la cota prevista a la D.T. Han d'estar col·locades als finals del
recorregut de la plataforma.
L'espai al voltant de l'equip ha de ser el suficient per a perrmetre el muntatge, funcionament i el manteniment. La plataforma s'ha
de poder desplaçar lliurement al llarg de tot el recorregut.
El funcionament de la plataforma no ha de representar cap perill per a les persones ni per a l'entorn. Ha de funcionar sota
qualsevol condició de càrrega prevista pel fabricant sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
Ha d'estar feta la prova de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip.
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA
EM23 - BOQUES D'INCENDI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM237MCG.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de
protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.
- Verificació d'elements BIE:
- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua):
- Vàlvula (obertura/tancament)
- Manòmetre (lectura, contractar-lo)
- Subjecció i senyalització
- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 kg/cm2 amb un mínim de 10
kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIES
- Comprovació grups de pressió:
- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora
- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup
- Verificar les condicions de funcionament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables hidràulicament i s'ha d'assegurar una
pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que
la xarxa de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES, situades més desfavorablement des del
punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.

EM3 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31261J,EM38OC01,EM38OC02,EM38OC03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense
perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de
protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les diferents zones,
especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de
màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.

EM9 - PARALLAMPS
EM9D - VIES D'ESPURNES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM9DUA00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vies d’espurnes per a instal·lacions de protecció contra llamps.
S'han considerat els tipus següents:
- Vies d’espurnes de separació
- Vies d’espurnes de protecció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació de la via d’espurnes i execució de les connexions
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra llamps.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
No s’han de transmetre esforços a les connexions elèctriques.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad de utilización DB-SU.
*UNE 21186:1996 Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivos de cebado.

EMP - INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCESSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMP3CA00,EMP3CA02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'elements per al control d'accessos.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Tarja de memòria per a lectura i escriptura per proximitat, amb dades gravades.
- Equips de control central d'accessos, instal·lats i connectats.
- Lector de targetes per a control d'accessos.
- Interfície entre el controlador i el lector de targetes, instal·lat i connectat.
- Programari per a supervisió i gestió del control d'accessos.
- Gravador de targetes per a control d'accessos.
- Instal·lació de convertidor de la xarxa RS485 al port RS232 d'un PC, incloent una font d'alimentació de 12 V
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Equip de control:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de
residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació
subministrada amb el equip.
Tarja de memòria:
- Subministrament de la tarja.
- Gravació de les dades per al correcte funcionament del sistema de control d'accessos.
- Prova de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
Lector de targetes:
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- Connexió a la xarxa del lector
- Fixació del lector al forat previst al parament
Interfície entre el controlador i el lector de targetes
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col.locació de la interfície en el seu emplaçament.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de
residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació
subministrada amb el equip.
Programari:
- Instal·lació del programari en el ordinador
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
Gravador:
- Connexió a la xarxa del gravador
- Endollat del gravador a la xarxa elèctrica
Convertidor:
- Connexionat del cable a l'ordinador.
- Connexionat de la font d'alimentació
CONDICIONS GENERALS:
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges,
etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives
d'aplicació.
El model i característiques de l'element ha d'estar aprovat per la DF abans de la seva instal·lació i ha de complir amb les
especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF.
EQUIP DE CONTROL I INTERFÍCIE ENTRE CONTROLADOR I LECTOR DE TARJETES:
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant i en funció
del grau de protecció IP/IK.
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les instruccions d'instal·lació de la DT
del fabricant o de la DT del projecte.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit d'alimentació. Es faran servir els
connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol de proves del
projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
TARJA DE MEMÒRIA O LECTOR DE TARGETES:
Ha de ser compatible amb la resta del sistema.
LECTOR DE TARGETES:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
S'ha de col·locar encastada a la paret.
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
PROGRAMARI:
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema operatiu i amb les
prestacions de l'ordinador.
GRAVADOR DE TARGETES:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
CONVERTIDOR:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a l'ordinador en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on s'instal·la, que ha de ser aprovat
per la DF.
L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la
compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema.
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els especificats a la DT.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element
subministrat.
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions
de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant.
Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord
amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
PROGRAMARI:
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de dades i a tots els elements que
formen part del sistema.
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència d'instal·lació proposada pel
fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
EN3 - VÀLVULES D'ESFERA
EN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN313727,EN314727,EN316727,EN317727,EN318727,EN319727,EN3158K7,EN3178K7,EN3198K7,EN31A4F7,EN315727,EN3
1A727,EN31B727,EN31D727.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN32B4F7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules d'esfera manuals embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les
brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ
EN75 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ EMBRIDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN759327,EN75A327,EN75DC24.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules reductores de pressió embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa

- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part inferior.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible.
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les
brides.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
EN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN815427,EN819427,EN81A427,EN811597,EN8115A7,EN8115B7,EN8114D7,EN8114E7,EN8114F7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
EN83 - VÀLVULES DE RETENCIO DE DISC MUNTADES ENTRE BRIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN83K1B4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (doble clapeta) muntades entre brides.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la tuberia quedin alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les
brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

ENE - FILTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENE2B300,ENE15300,ENE19300,ENE17300,ENE18300,ENE1A300,ENE1B300,ENE1D300.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Les parts del filtre que s’ hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé , amb junts expressament
aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’ obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs,
cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

ENL - BOMBES ACCELERADORES
ENL2 - BOMBES ACCELERADORES AMB MOTOR SENSE INUNDAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENL26170,ENL26172,ENL26199,ENL26171,ENL26181,ENL26191,ENL26182,ENL26183,ENL26184,ENL26185,ENL26186.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bombes acceleradores amb motor sense inundar muntades entre tubs amb les connexions embridades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica.
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents.
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal
d'evitar la formació de bosses d'aire.
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç radial o axial a la
bomba.
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal.
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procé s de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (presència de vàlvules de seccionament, vàlvules
de retenció, filtres, manòmetres (aspiració, impulsió), col·locació d’acoblaments elà stics, conducció de possibles fuites al
desguàs).
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes:
- Alçada manomètrica, consum, cabal
- Presència i lectura dels manòmetres
- Nivell sonor
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):
- Cabal < cabal nominal
- Cabal nominal
- Cabal > cabal nominal
- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d’expansió
- Instal·lació del vas d’expansió
- Comprovació de pressions, temperatures i volums d’aigua
- En vasos d’expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum
- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al RITE. Les proves d’estanquitat s’han de
realitzar d’ acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum.
- Manteniment de la instal·lació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovaran totes les bombes rebudes . En qualsevol altre cas la Direcció d’Obra determinarà la intensitat de la presa de
mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP1 - ANTENES COL.LECTIVES
EP13 - CAIXES DE DERIVACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP132103.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de derivació muntades superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes encastades:
- Col·locació de la caixa dins el corresponent caixetí encastat prèviament
Caixes muntades superficialment:
- Fixació de la caixa al parament
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d’instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d’accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat d'entrar a
l'habitatge o local i protegida dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).
A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa.
Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms.
Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

EP2 - INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO
EP27 - CABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP271D03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locat en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del cable dins del tub de protecció
- Connexió al circuit de comunicació
CONDICIONS GENERALS:
Tots els cables s'han de muntar protegits dins d'un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació . No
s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació.
El diàmetre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diàmetre del cercle circumscrit al feix dels conductors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S’ha de verificar:
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de “ soroll” (reactàncies etc.)
- Canalització correcta, amb safata (metàl· lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o
circuits
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió . Armaris repartidors etc.
- Verificar continuïtat elè ctrica dels conductors, correspondència de aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o
contactes a terra en el cablejat.
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l’estàndard de la categoria del material.
- Verificar el funcionament de centraletes
- Verificar el funcionament dels aparells receptors
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de verificar l’execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.

EP2A - PORTERS ELECTRÒNICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP2AU010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de porter electrònic amb placa exterior antivandàlica, obreportes automàtic, instal·lat.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Connexió de la font d’alimentació a la xarxa elèctrica
- Connexió de la de la font d’alimentació a la xarxa d'intercomunicadors i a la placa al carrer
- Connexió de tots els elements a la xarxa del circuit de comunicació
- Fixació al lloc previst
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de manteniment.
El telèfon terminal ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.
La posició ha de ser la indicada a la DT.
La placa, ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF
L’obreportes s'ha de col·locar encastat al marc de la porta a l'alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell del pany.
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es reb.
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Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

Durant les operacions d’estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S’ha de vigilar que el cable no es
malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas.

EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
EP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
EP49 - CABLES PER A INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP43C010,EP43F451,EP434A50,EP43F411,EP43U283,EP43U223.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.
S’han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l’àrea de treball i cables per a connexionat
S’han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de la envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d’obra executada
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d’estar feta.
S’ han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L’instal·lador ha d’ aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d’elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d’altres instal·lacions. La secció interior del
tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions
elements d’ altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d’ambdó s extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d’estar fetes. La continuïtat del senyal
ha de quedar garantida en els punts de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La estesa del cable s’ han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s’han de dur a
terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tè cniques del cable corresponen a les especificades al projecte.
Un cop acabades les tasques d’estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP49U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i fixació
- Connexionat a caixes o elements
CONDICIONS GENERALS:
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements:
- Regulador del nivell sonor
- Selector de programes
- Central de megafonia
- Altaveus
Els cables han de penetrar dins els conductes.
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment.
Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Ha de quedar en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d’anar fixat al suport.
Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la canalització ha de complir les especificacions
fixades en el seu plec de condicions.
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm.
Distància entre fixacions: <= 40 cm
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EP5 - INSTAL.LACIONS TELEFÒNIQUES
EP51 - CENTRALETES TELEFÒNIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP51U002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centraleta telefònica.
S'han considerat els muntatges següents:
- Muntatge a la paret.
- Muntatge sobre taula.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Centrals muntades a la paret:
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació
- Fixació de la central al forat previst al parament
Centrals col·locades sobre taula:
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació
- Fixació de la central al lloc previst de la taula
CENTRALS MUNTADES A LA PARET:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
S'ha de col·locar encastada a la paret.
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.
Toleràncies d'instal·lació.
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
CENTRALS COL·LOCADES SOBRE TAULA:
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7E3A00,EP7EP000,EP7E1E00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S’han contemplat les partides d’obra següents:
- Switch col·locat en armari rack 19” o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19” o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l’interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l’interior del PC
- Targeta de xarxa inalambrica amb bus de connexió PCI, col·locada a l’interior del PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d’equips, en armari rack 19” o superficialment
- Punt de connexió inalambrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalambrica muntada superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus
En elements col·locats dins de l’armari rack de 19”:
- Col·locació dins de l’armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus
En elements col·locats a l’interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si es el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel
fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l’element.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i de dades en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades han de quedar accessibles.

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l’apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del
cable s’ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
La prova de servei ha d’estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L’ARMARI RACK DE 19”:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació
disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l’armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l’apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del
cable s’ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de
connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el
traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d’estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
La prova de servei ha d’estar feta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s’han d’inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT del projecte i la
compatibilitat amb la resta d’elements que formin part del sistema.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb d’utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions de la
DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant.
Els resultats de les proves s’han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s’han de protegir per evitar malmetre’ls durant el muntatge de altres elements o d’acord
amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l’element i del PC.
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses al equips instal·lats a l’interior de PC.
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC.
Les targetes s’han d’introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni forçar altres
components del PC.
No s’ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d’introduir la targeta, per tal de no malmetre el
circuit imprès ni cap component electrònic.
No s’han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s’ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar sols suportada per la ranura de connexió del PC.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
*EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas.
EP7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7Z1T78,EP7ZE161.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S’han contemplat els següents tipus d’elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
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- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l’element a l’interior de l’armari
- Fixació a l’armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació
disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s’han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d’estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la
pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal ò ptic per radis de curvatura excessivament petits en el
traçat del cable de fibra òptica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’ element corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación
particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con
garantía de calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías,
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre
de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías,
blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por
AENOR en noviembre de 2002)

EQ - EQUIPAMENTS
EQ1 - BANCS
EQ11 - BANCS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ11BA00,EQ11BAPI.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bancs d'estructura metàl·lica i seient de fusta.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició
- Fixació del banc

CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l'obra sense el
certificat de garantia corresponent.

EQ5 - TAULELLS
EQ54 - TAULELLS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ54CB3E,EQ54CB3F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de fusta de densitat mitjana fixats mecànicament sobre suports murals.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixació dels suports al parament
- Fixació del taulell als suports
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
S'han de col·locar els suports suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no
s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1 %
- Alçària: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitats segons especificacions de projecte.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ8 - ELECTRODOMÈSTICS
EQ8A - EIXUGAMANS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ8AU010,EQ8AU020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'eixugamans elèctric.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Col·locació de l'aparell i el seu anivellament.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la seva
posició.
Les unions i connexions elèctriques no han de ser fàcilment accessibles ni manipulables, s'ha de garantir que el seu accés només
podrà ser realitzat per personal autoritzat.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i abans i després del seu muntatge,
contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva
comprovació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

EQ9 - EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS
EQ9G - GUIXETES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ9GTA00,EQ9GTA01,EQ9GTA03,EQ9GMO10,EQ9GMAC1,EQ9GTS00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòdul de guixetes amb portes, panys i claus.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Recolzat sobre el paviment
- Fixat mecànicament al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Recolzat sobre el paviment:
- Col·locació i anivellament
Fixat mecànicament al parament:
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han d'obrir i tancar correctament.
Els panys han d'obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT:
El mòdul ha de quedar recolzat al paviment i s'ha de mantenir en posició estable.
FIXAT MECÀNICAMENT AL PARAMENT:
El mòdul ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la seva
posició.
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 2 mm
- Aplomat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o
perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig
que no s'incorporin a les soldadures finals.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY03 - FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EY031000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els
mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

EQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS
EQZ1 - PENJADORS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQZ1U001.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221C472.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la
compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un
assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la
compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no
permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta
funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i
d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb
lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de
l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de
barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2221363.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecà nics o manuals,
de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització
d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
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Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de
neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local diferent de la resta, com
ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin els
treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l’acció de la cullera o el
martell, alertant de la presè ncia de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228LH00,F2285P0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra
motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.
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En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys
a la tuberia instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o
inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al
rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25
cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclantlos amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres
procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de
quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la
seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua
de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o
pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa
procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat
in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la placa
es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada de
la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà
uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el
control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el
Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al
replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades,
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de
condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els
errors que hagin sorgit.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB4 - CARTELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB41210.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Rètols
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades
per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per
davant a 25 m.
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Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i
factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de
control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5HBT7U.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense
sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient
per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG31311.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè , o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una
rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de l’excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions.
- Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d’execució.
- Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes.
- Control de l’execució del dau de formigó de recobriment.
- Control d’execució del reblert (veure plec corresponent)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK254F3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert
lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet “in situ”:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet “in situ”
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense
sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal
d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat
de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la
resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient
per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU”
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H1424340,H142CD70,H1432012,H1445003,H1446004,H1447005,H144D205,H144E406,H144JA20,H145E003,H1474600,H147D
102,H147L015,H147M007.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç ar la seva
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del
treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i
mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la contractació del treballadors resta
obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment
quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d’exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i salut dels
subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un
tractament de rentat antisèptic.
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i informació que al
respecte haurà rebut l’usuari.
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar.
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o decoracions que
redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc
protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i
desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de
caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o enginys en moviment,
quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells
o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o
passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
S’han de tenir en compte els aspectes següents:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb
tractament anti -entelat
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de
ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor
ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir
entelament.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s
individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan
totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre
fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables
ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de
tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a garantir una absorció
lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
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Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80
Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de
coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable
o cotó.
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels diferents
elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d’oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de
insuficiència d’oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen
respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de saturació
dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a
intervals que no sobrepassin l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol
altra solució “tradicional”.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell
flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als
riscos a prevenir en funció de l’activitat:
- Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera,
que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o
poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció
mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament del calçat, davant
l'eventual introducció de partícules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat
de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del
pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant d’aquestes.
PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes
(tipus paracaigudista amb arnès).
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4
anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la
tensió en cas de caiguda
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda salvacaigudes haurà de
cobrir distàncies el més curtes possibles.
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda
d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
- Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques
- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les següents condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la utilització de pantalons
amb pitrera i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense accessoris
metàl·lics.
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Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics
adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per
l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb
independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du rant tot el temps
que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.

H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H1510001,H15118D1,H1512007,H1512010,H151AEL1,H152L561,H15B0007.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidà ria, destinat a
l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S’han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura
- Barana de protecció a la coronació d’una excavació
- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació

- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l’energia fora
de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament , posant en perill la
seguretat de persones o bens.
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC i els elements fixos o mòbils
del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les
instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna
operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran d’adoptar les
precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l’eficàcia de la seva
funció.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l’operació haurà de
realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o
objectes des d’una alçada superior a 2 m.
Ha d’estar constituïda per:
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb
una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural estable, i
serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· locats amb el seu costat
menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la
que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop
amb l’estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre.
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d’estar fixades
verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d’objectes des
de les plantes superiors o la coberta.
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al pes màxim previsible
d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que
estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc que es vol prevenir,
i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l’operació a realitzar. La
seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la
seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat.
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura
o fora de les zones perilloses.
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal de no
sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les
mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:

202/215

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada mitjançant proteccions
individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alç ada de terra suficient per tal
que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre
en construcció per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du rant tot el temps
que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden
tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H6452131.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca provisional de 2 m d’alçà ria, de planxa grecada d’acer, fixada a peus d’acer conformat amb desmuntatge
inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus
- Col·locació de les planxes entre els suports
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb
l'ajuda d'elements auxiliars.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H6AA2111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb
l'ajuda d'elements auxiliars.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HB2C1000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey.
S'han considerat els tipus següents:
- Barrera de peces prefabricades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Peces prefabricades:
- Replanteig
- Col·locació de les peces
- Unió de les peces entre elles
CONDICIONS GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars
previstos.
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures
visibles.
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per la DF al replanteig.
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions de la barrera: Segons UNE 135111
- Replanteig: ± 3 cm
- Ressalts entre trams: ± 10 mm
- Nivells: ± 10 mm
PREFABRICADA:
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació , a l'aprovació de
la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y
tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de ejecución.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la situació de les peces.
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari.
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’ acabat, segons l’article 100. de la norma EHE08.
- Assaigs d’informació complementaria:
- De les estructures projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves
de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de prescripcions tècniques
particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar,
indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació complementaria
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l’element.

HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBA31011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la
separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu
cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada
en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels
següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció
total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa
vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de
la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
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Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el
grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el
paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca
pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de
repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes (UNE
135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina
espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- R etrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de cada
assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on ha de passar
la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes
observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE
135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de complir les
especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en
funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes de
30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in
situ”:
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBBAA005,HBBAA007,HBBAB115,HBBAC005,HBBAE001,HBBAF004,HBBAF007,HBB11111,HBB20005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la
seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i responsables
de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i
estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de
seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts.
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles
obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de
risc.
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que
acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament.
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu
cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada
en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, com a mínim, dels
següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la detenció
total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
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- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa
vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions
del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per
l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme
o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT.
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios
de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.

- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels
següents elements:
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
- La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del
tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o
centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb
circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a
les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm
d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions
del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per
l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme
o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
HM3 - EXTINTORS
HBC - ABALISAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HBC12100,HBC1D081,HBC1HG01,HBC1KJ00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals:
- L’aba lisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels responsables de la
seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
- L’abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament.
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu
cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si disposen en el costat de
circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica).

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HM31161J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per
la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de
protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d’incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de procurar mostrejar les diferents zones,
especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de
màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.

HQ - EQUIPAMENTS
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU1521A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, durant el temps de la
seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a la seva
utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats +
autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal
que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les
característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una
obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar
un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals de salubritat i confort, en les
condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la
l lei estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis,
sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i
neteja habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva retirada, així com
el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions
produïdes per bactèries, animals o paràsits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant o llogater.

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment
Correctiu“ (o reparació d’avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització temporal, en forma
de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats
d’utilització durant l’execució de l’obra.
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors simultanis
presents a cada fase d’obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU22301,HQU25201,HQU27502,HQU27902,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra, col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d’escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robes
- Pica per a rentar plats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Armari o penja-robes:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula:
- Col·locació
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials
Nevera, planxa elè ctrica o forn microones:
- Col·locació de l’aparell i anivellament
- Escomesa a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Mirall:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Pica per a rentar plats:
- Preparació de la zona de treball
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- Col·locació de la pica a l’espai previst
- Connexió a la xarxa d’evacuació
- Connexió a la xarxa d’aigua
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ARMARI:
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d’obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”.
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions d’instal·lació del fabricant.
MIRALL:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
PICA PER A RENTAR PLATS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges , etc.
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu muntatge, contra
impactes.
MIRALL:
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior,
facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2148234,K2149C34.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els
carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de
material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS,
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE
VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2157TV1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre
camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de
treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runes
sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els
carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin
esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de
material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions
de demolició.
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En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes a l'Ordre de 31
d'octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors
de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado Reglamento
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2164671.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la
bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia
de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles
efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de
que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar
les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de
material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans
d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest
cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2195D24,K219KF00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició
els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
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L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i
de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per
la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K21B - DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21B3011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes
de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

K4 - ESTRUCTURES
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K45RA011,K45RU510,K45RU500,K45RU520.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:
No han de restar elements trencats, o amb fissures al formigó.

Les armadures han d'estar netes, sense restes de formigó adherit.
La superfície del formigó ha de ser irregular.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:
S'ha d'apuntalar la part d'estructura que transmeti càrregues a l'element a repicar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS, ESCATAT I
RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
K5 - COBERTES
K51 - TERRATS
K51R - REPARACIONS DE TERRATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K51RS001,K51RR001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de paviments d'acabat de terrats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Substitució puntual de rajola ceràmica, col·locada amb morter
- Rejuntat de paviment amb beurada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Substitució de peces:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació de la peça a substituir
- Extracció de la peça i retirada del material d'unió
- Neteja i preparació de la base
- Col·locació de la peça fixada amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del paviment
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Rejuntat de paviment:
- Buidat i neteja del material dels junts
- Estesa de la beurada
- Neteja del paviment
CONDICIONS GENERALS:
El material arrencat ha de quedar suficientment trossejat i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
SUBSTITUCIÓ PUNTUAL DE RAJOLA:
Un cop col·locada ha de quedar alineada amb la resta de peces.
La peça ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana amb la resta del paviment.
Ha de mantenir la mateixa amplària de junts que la resta de paviment.
Els junts han de quedar plens de morter.
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
REJUNTAT DE PAVIMENT:
Els junts han de quedar plens i enrasats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Cada cop que s'interromp el procès d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui exposada a filtracions d'aigua.
SUBSTITUCIÓ PUNTUAL DE RAJOLA:
S'han d'eliminar les restes de material del suport per tal de garantir la completa adherència de la peça amb la base i l'execució
dels junts amb la resta del paviment.
L'operació de substitució s'ha de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de la
coberta.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta.
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
REJUNTAT DE PAVIMENT:
Abans d'estendre la beurada cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te la fondària i amplària exigides.
Si el paviment es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'ha d'estendre forçant la seva penetració.
Un cop estesa la beurada s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el paviment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBSTITUCIÓ PUNTUAL DE RAJOLA:
Unitat de peça substituida realitzada segons les especificacions de la DT.
REJUNTAT DE PAVIMENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
K8 - REVESTIMENTS
K84 - CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8443260.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques d'escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat i transformats
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques
- Làmel·les de PVC o metàl·liques
- Plaques de fusta
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que
el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha
d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la
posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a
l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel
fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:

- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de
diferents materials, estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums,
reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior
al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per
verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel
fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació
de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be
estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K878U710,K8785310.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar
dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
- Sistemes a base d'aigua:
- Aigua nebulitzada
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
- Apòsits aquosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes químics:
- Agents quelants en suspensió en un gel
- Resines d'intercanvi iònic
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció de la resta de la façana
- Execució de les operacions pròpies de la neteja
- Repàs i neteja final
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen conservadorsrestauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de
quedar alterada la textura superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en fase de
vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi
de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap
substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció adequat.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la
superfície o formació de taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar immediata
o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de la neteja sobre el
material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la façana o els que no
es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:

S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut
de clorurs, sulfats i nitrats.
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de
caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt
alterades.
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES
O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
NETEJA AMB BISTURÍ:
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

KF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS
KFM - ACCESSORIS DE MUNTATGE
KFM2 - MANIGUETS ANTIVIBRATORIS FLEXIBLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KFM25530,KFM25930,KFM28B30.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Maniguets antivibratoris col·locats entre les canonades i els equips.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per capil·laritat.
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems roscats
- Maniguet antivibratori de cautxú EPDM col·locat superficialment i amb els extrems embridats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
La distància entre el maniguet i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’ n el muntatge i el desmuntatge.
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
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Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

D - ELEMENTS COMPOSTOS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M0B2,D060M0B1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb
formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de
la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i
mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la
resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

RCR Aranda Pigem Vilalta arquitectes, SLP
Ramon Vilalta i Pujol

ARIBAU 70, Sl
Laia Roca i Berlanga

Olot, març 2014
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
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1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
/HV LQVWDOÃODFLRQV FRPSUHVHV HQ OD SUHVHQW VHFFLy FRPSOLUDQ DPE WRWHV L FDGDVFXQD GH OHV
HVSHFLILFDFLRQVFRQWLQJXGHVHQHOVGRFXPHQWVVHJHQWV
•

5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV GH JDV HQ ORFDOV GHVWLQDWV D XVRV GRPqVWLFV FROÃOHFWLXV R
FRPHUFLDOV5HLDO'HFUHWGHO0LQLVWHULGHOD3UHVLGqQFLDGHG·2FWXEUHGH


•

5(,$/'(&5(7GHGHPDUoSHOTXHV DSURYDHO&RGL7qFQLFGHO (GLILFDFLy
%2(Q~P LPRGLILFDFLRQVSRVWHULRUV

•

5(,$/'(&5(7GHGHMXOLROSHOTXHV DSURYDHO5HJODPHQWG ,QVWDOÃODFLRQV
7qUPLTXHVHQHOV(GLILFLV

•

5HJODPHQWG·$SDUHOOVD3UHVVLyDSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGHG·$EULO

•

5HLDO 'HFUHW GH  GH 0DLJ UHODWLX DOV HTXLSV GH SUHVVLy L PRGLILFDFLy GHO
5HJODPHQWG·$SDUHOOVD3UHVVLy
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5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 3HWUROtIHUHV DSURYDW SHO 5HLDO 'HFUHW  GH 
G·2FWXEUHGH

•

,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD /$ 0(9$ ,QVWDOÃODFLRQV 3HWUROtIHUHV SHU D ~V
SURSL GHO 0LQLVWHUL G·,QG~VWULD DSURYDGD SHO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH
6HWHPEUHGH
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1DFLRQDO 1RUPHV 81(  L HVWUDQJHUD TXH V·HVSHFLILTXHQ HQ FDGDVFXQ GHOV $SDUWDWV
FRUUHVSRQHQWV
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VXEVWLWXFLyGHOHVFDOGHUHVH[LVWHQWVQRHVSHUPHWUjO·REWHQFLyG·HQHUJLDSHUFRPEXVWLyGHFDUEy
SHUDOHVLQVWDOÃODFLRQVGHFDOHIDFFLyLDLJXDFDOHQWDVDQLWjULD
(QHOFDVG·REUHVGHUHIRUPDG·HGLILFLVPXQLFLSDOVTXHQRLPSOLTXLQODVXEVWLWXFLyGHOHVFDOGHUHV
HV SHUPHWUj OD VHYD XWLOLW]DFLy KDYHQW GH FRPSOLU HOV ORFDOV G·HPPDJDW]HPDPHQW DOOz TXH V·KD
LQGLFDWHQHOSUHVHQW$UWLFOH
(OVORFDOVGHVWLQDWVDHPPDJDW]HPDPHQWGHFRPEXVWLEOHVVzOLGVKDXUDQGHVLWXDUVHDO·LQWHULRU
GHO HOV  HGLILFL V  TXH VHUYHL[LQ L FRQWLJXV D OD 6DOD GH &DOGHUHV R PROW SUz[LPV D OD PDWHL[D
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PDQWLQGUj HO PDWHL[ QLYHOO GH VzO SHU D OD 6DOD GH &DOGHUHV L SHU DO ORFDO GH GLSzVLW VDOYDQW HO
GHVQLYHOOPLWMDQoDQWUDPSDHQFDVTXHQRVLJXLSRVVLEOH
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(O FDUEy TXHGDUj HPPDJDW]HPDW HQ WDO~V DPE HOHPHQW GH FRQWHQFLy TXH VREUHSDVVDUj WUHQWD
FHQWtPHWUHV FP SHUVREUHGHOQLYHOOSUHYLVW
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/DFDSDFLWDWGHOORFDOKDGHVHUFRPDPtQLPODG·HPPDJDW]HPDPHQWGHOFRQVXPGHWUHVPHVRV
GHPj[LPDGHPDQGDSRGHQWWUREDUVHUHSDUWLGDHQGLYHUVRVORFDOVTXHGLVSRVDUDQGHVLVWHPHV
GHYHQWLODFLy,QGHSHQGHQWVQRH[FHGLQWFDGDVFXQG·HOOVGHGXHVFHQWHVWRQHV ,Q 

/LWUHV
0HQ\VG·

6·KDXUjGHSUHYHXUHXQD]RQDGHGHVFjUUHJDSHUDGLSzVLWVGHFDUEyVXSHULRUVDWUHQWDWRQHV 
7Q 

5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV3HWUROtIHUHVDSURYDWSHO5HLDO'HFUHWGHG·RFWXEUHGH

,QVWUXFFLy7qFQLFD&RPSOHPHQWjULD(/0(83,,QVWDOÃODFLRQV3HWUROtIHUHVSHUD~VSURSLGHO
0LQLVWHULGH·,QG~VWULDDSURYDGDSHO5HLDO'HFUHWGHGHVHWHPEUHGH
1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,'/©,QVWDOÃODFLRQVGH'LSzVLWV&RPEXVWLEOHV/tTXLGVª

(, HPPDJDW]HPDPHQW GH SURGXFWHV QR SRGUj H[FHGLU VHWDQWDFLQF PLO OLWUHV  O  1R
REVWDQW DL[z HQ FDVRV HQ TXq UHVXOWL MXVWLILFDGD OD XWLOLW]DFLy GH HPPDJDW]HPDPHQWV VXSHULRUV
VXSzVLWVTXHVHUDQDSUHFLDWVGLVFUHFLRQDOPHQWSHUOD'LUHFFLy*HQHUDOG·(QHUJLDL&RPEXVWLEOHV
SRGUj DTXHVW &HQWUH DXWRULW]DU HOV GLWV HPPDJDW]HPDPHQWV TXH D PpV G·DMXVWDUVH D OHV
QRUPHVGHVHJXUHWDWSUHYLVWHVHQHOV5HJODPHQWVKDXUDQGHVHUGRWDWVG·XQDDGHTXDGDSURWHFFLy
FRQWUDLQFHQGLVG·HVFXPDRVLPLODUVWLSXVPzELOVREUHURGHVLSRUWjWLOPDQXDO

1RUPD81((1©$FHUVSHUDWUHPSLWUHPSª

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OV GLSzVLWV TXH V·HPSUHQ SHU D O·HPPDJDW]HPDPHQW KDXUDQ GH FRQVWUXLUVH DPE [DSD QRYD
G·DFHU ODPLQDW TXH FRPSOHL[LQ FRP D PtQLP DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ OD 1RUPD 81((1
$TXHVWHV[DSHVHQFDSFDVWLQGUDQPpVG·XQ]HURFRPD]HURVLVSHUFHQW  GH
VRIUH R IzVIRU HQ OD VHYD FRPSRVLFLy L HVWDUDQ OOLXUHV G·LPSXUHVHV VHJUHJDFLRQV GH EXJDGD
HVFDWHV L SLFDWV GH ODPLQDFLy 1R VHUDQ DOOLVDGHV D Pj R DSHGDoDGHV SHU VROGDGXUD L QR
SUHVHQWDUDQGHIHFWHVGHIDEULFDFLyTXHGLVPLQXHL[LQOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHV

(OVGLSzVLWVVHUDQUHDOLW]DWVHQWRWFDVG·DFRUGDPEGLVVHQ\VDSURYDWVSHOGLVWULEXwGRURILFLDO

(OV GLSzVLWV VHUDQ FLOtQGULFV GH IRQV HOÃOLSVRwGDOV R WRULHVIqULFV L OD XQLy GH OHV [DSHV TXH HOV
FRQVWLWXHL[HQHVUHDOLW]DUDQSHUPLWMjGHVROGDGXUDHOqFWULFDDOPj[LPODTXDOV·H[HFXWDUjG·DFRUG
DPE OD &HQWUDO 1DFLRQDO G·,QYHVWLJDFLRQV 0HWDOÃO~UJLTXHV 1R HV SHUPHW OD XQLy VROGDGD GH
[DSHVDVRODSL

3HU D GLSzVLWV GH PpV GH FLQTXDQWD PLO OLWUHV  O  SRGUj XWLOLW]DUVH [DSD GH VLV DPE FLQF
PLOÃOtPHWUHV  PP  HQ OHV VHYHV YLUROOHV VHPSUH TXH VH·OV SURYHHL[KL G·XQ DGHTXDW OOLJDP
LQWHUQ UHVLVWHQW TXH SURSRUFLRQL ULJLGHVD SUzSLD DO GLSzVLW L OL DVVHJXUL UHVLVWqQFLD FRQWUD OHV
GHIRUPDFLRQVSHUIRUFHVH[WHULRUV'·XWLOLW]DUVHIRQVHVWDPSDWVHQXQDSHoDGHVHFFLyHOÃOtSWLFDHO
UDGLPDMRUGHOTXDOVLJXLLJXDORPHQRUTXHHOGLjPHWUHGHOGLSzVLWDTXHVWVIRQVSRGULHQWHQLUHO
PDWHL[JUXL[TXHOHVYLUROOHVLQRPDMRUFRPDILJXUDHQODWDXODDQWHULRU

(OVGLSzVLWVHVGLVVHQ\DUDQGHPDQHUDTXHSHUPHWLQODPLOORUXWLOLW]DFLyGHOHV[DSHVQRUPDOVGH
IDEULFDFLySHUUHDOLW]DUHOPtQLPQRPEUHGHFRUGRQVGHVROGDGXUDDL[tFRPHQHOVIRQVV·XVDUDQ
HOPtQLPQRPEUHGHSHFHV(QTXDOVHYROSXQWGHOWDQFQRSRGUDQFRLQFLGLUPpVGHGRVFRUGRQV
GHVROGDGXUD

(OVGLSzVLWVKDXUDQGHVHUSURWHJLWVLQWHULRULH[WHULRUPHQWFRQWUDODFRUURVLy/DSURWHFFLyH[WHULRU
V·HVWXGLDUj GH IRUPD HVSHFLDO HQ HOV FDVRV G·H[LVWqQFLD G·DLJHV VHOHQLWRVHV R FRUURVLYHV D OD
]RQD 3HO PDWHL[ OD VRUUD TXH V·XWLOLW]L SHU DO IDUFLPHQW GH OD IRVVD KDXUj G·HVWDU WRWDOPHQW
H[HPSWDGHVDOVSHUDODTXDOFRVDpVSUHFHSWLYDTXHVLJXLUHQWDGDDWHQWDPHQW

/D XQLy GHOV IRQV DO FRV FLOtQGULF V·HIHFWXDUj GH PDQHUD TXH QR IRUPL DQJOH pV D GLU TXH OD
WDQJHQWDODYRUDGHOIRQVFRLQFLGHL[LDPEODJHQHUDWULXGHOHVYLUROOHV

(V SURWHJLUDQ SHU PLWMj G·XQ VLVWHPD DFWLX DTXHOOV GLSzVLWV HQ TXq HV SUHYHJL XQD FRUURVLy
GHJXGD DOD FLUFXODFLy GH FRUUHQWV HOqFWULFV TXH SURYRTXLQ OD GLVVROXFLy GH OD VXSHUItFLH GHOV
PDWHL[RVSUHIHUHQWPHQWDPEVzOVDJUHVVLXVGHS+

([FHSFLRQDOPHQW HOV GLSzVLWV GH IXHORLO SRGUDQ FRQVWUXLUVH GH IRUPLJy VHPSUH TXH OHV VHYHV
FDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVV·DMXVWLQDOHVHVSHFLILFDFLRQVH[LJLGHVDOV GLSzVLWVG·DFHU LDPpVD
PpVHVWLJXLQUHYHVWLWVG·XQDFDSDTXHDVVHJXULODVHYDLPSHUPHDELOLW]DFLy

8ELFDFLy
(OVGLSzVLWVHQWHUUDWVHVFROÃORFDUDQHQH[FDYDFLRQVDPEIXQGDFLyIHUPDLGHGLPHQVLRQVWDOVTXH
SHUPHWLQHQYROWDUDOGLSzVLWGHPLJPHWUHGHVRUUDUHQWDGDLLQHUW(VFRPSOHWDUjHOIDUFLPHQWGH
ODIRVVDDPEXQPtQLPGHPLJPHWUHGHWHUUDEHQSLFRQDGDGHWDOPDQHUDTXHUHVXOWLXQPHWUR
HQWRWDOHQWUHVRUUDLWHUUDDEDQGDHOJUXL[GHOSDYLPHQW

3HUDOFjOFXOGHOVGLSzVLWVHVWLQGUDQHQFRPSWHOHVQRUPHVVHJHQWV



•

5HVLVWqQFLHV GH OD [DSD XWLOLW]DGD 3HU DO FjOFXO V·XVDUj XQ TXDUDQWD SHU FHQW   GH
UHVLVWqQFLDDODUXSWXUDLXQYXLWDQWDSHUFHQW  GHOOtPLWHOjVWLF

•

5HVLVWqQFLDPHFjQLFDGHOGLSzVLWSOHG·DLJXD
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6LODFRQVLVWqQFLDGHOWHUUHQ\QRJDUDQWHL[ODUHVLVWqQFLDGHOHVSDUHWVGHODIRVVDDOHVFjUUHJXHV
GHWUjILFHPSHQWHVGHOHVWHUUHVRHGLILFLVSUHVqQFLDG·DLJHVHWFOHVSDUHWVLIRQVGHODIRVVDHV
UHDOLW]DUDQHQREUDGHIjEULFD

DPE XQ JUXL[ PtQLP GH YLQW FHQWtPHWUHV  FP  VL pV GH IRUPLJy HQ PDVVD R GH TXLQ]H
FHQWtPHWUHV  FP  VL pV GH IRUPLJy DUPDW L OHV GLPHQVLRQV PtQLPHV LQGLFDGHV D OD ),*85$


4XDQ SHU VREUH GHO GLSzVLW KDJLQ GH FLUFXODU R HVWDFLRQDUVH YHKLFOHV GH TXDOVHYRO SHV HV
FDOFXODUjHOJUXL[GHOSDYLPHQWG·DFRUGFRUOHVFRQGLFLRQVPpVGHVIDYRUDEOHVGHFjUUHJXHVIL[HVL
PzELOV$TXHVWHVSHVVRVWLQGUjXQPtQLPGHYLQWFHQWtPHWUHV FP VLpVGHIRUPLJyDVIjOWLFR
TXLQ]H FHQWtPHWUHV  FP  VL pV GH IRUPLJy DUPDW /D OORVD GH IRUPLJy DUPDW R DVIjOWLF
VREUHSDVVDUjPLJPHWUHGHOSHUtPHWUHGHODIRVVD

(OV IRVRV SHU D GLSzVLWVHQWHUUDWV LQWHULRUV VHQVH FLUFXODFLyR HVWDFLRQDPHQW GH YHKLFOHV VREUH HO
PDWHL[HVUHDOLW]DUDQG·DFRUGDPEDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQHOSDUjJUDIG·DTXHVW$SDUWDW
DPEODLQFOXVLyG·XQVRODWGHFLQFFHQWtPHWUHV FP GHJUXL[PtQLPVHQWODGLVWjQFLDPtQLPDD
PXUV GH FjUUHJD L IRQDPHQWDFLRQV GH FLQTXDQWD FHQWtPHWUHV  FP  L OHV GLPHQVLRQV PtQLPHV
LQGLFDGHVDOD),*85$

6LHOSDYLPHQWTXHFREUHL[HOGLSzVLWQRV·KDFDOFXODWSHUDOSDVGHYHKLFOHVWDOFRPV·HVSHFLILFD
HQ HO SDUjJUDI DQWHULRU HO FRQWRUQ GH OD IRVVD V·DwOODUj R HQYROWDUj DPE XQ YRUDGD GH WUHQWD
FHQWtPHWUHV FP G·DOWXUDTXHLPSHGHL[LHILFLHQWPHQWO·HVPHQWDWSDV

(OV IRVRV SHU D GLSzVLWV HQWHUUDWV LQWHULRUV DPE FLUFXODFLy R HVWDFLRQDPHQW GH YHKLFOHV VREUH HO
PDWHL[ HVUHDOLW]DUj G·DFRUGDPE DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDWHQ HO SDUjJUDI  G·DTXHVW $SDUWDW
DPEODLQFOXVLyG·XQDOORVDGHIRUPLJyDPEXQJUXL[PtQLPGHYLQWFHQWtPHWUHV FP VLpVGH
IRUPLJy HQ PDVVD R GH TXLQ]H FHQWtPHWUHV  FP  VL pV GH IRUPLJy DUPDW L OHV GLPHQVLRQV
PtQLPHVLQGLFDGHVDOD),*85$

(OV GLSzVLWV HQWHUUDWV KDXUDQ G·DQFRUDUVH FRQYHQLHQWPHQW TXDQ SHU OD VHYD ORFDOLW]DFLy HQ XQD
jUHD TXH SXJXL SDWLU LQXQGDFLRQV R HQ OD TXH VHQHW SRVVLEOH O·HOHYDFLy GHO QLYHOO G·DLJHV
VXEWHUUjQLHVSXJXLQSURGXLUVHHVIRUoRVDVFHQGHQWVSHUODIORWDELOLWDWGHOVPDWHL[RV

4XDQ VLJXLQ SUHYLVLEOHV LQXQGDFLRQV R HOHYDFLRQV GH QLYHOOV IUHjWLFV TXH SXJXLQ SURYRFDU
FRUULPHQWVGHWHUUHVRIORWDELOLWDWGHOVGLSzVLWVHVSUHYHXUDQVLVWHPHVG·DQFRUDWJHSHUDOVPDWHL[RV
TXHFRQVLVWLUDQHQVDEDWHVGHIRUPLJyHQPDVVDLWLEDQWHQQRPEUHLPHVXUHVVXILFLHQWVSHUHYLWDU
HOVHIHFWHVDQWHULRUVDPEPtQLPGHGRV  MRFVGHVDEDWHVLWLEDQW

/D GLVWjQFLD GHV GH TXDOVHYRO SXQW G·XQ GLSzVLW HQWHUUDW D O·HVWUXFWXUD YHUWLFDO R IXQGDFLy PpV
SUz[LPD GH TXDOVHYRO HGLILFL VHUj DOPHQ\V GH FLQTXDQWD FHQWtPHWUHV  FP  L OD VHYD VLWXDFLy
VHUjGHPDQHUDTXHQRSXJXLSDWLUHVIRUoRVWUDQVPHVRVSHUOHVPDWHL[HV$TXHVWHVFRQGLFLRQVHV
WLQGUDQ HVSHFLDOPHQW HQ FRPSWH TXDQ HOV GLSzVLWV HV WURELQ HQWHUUDWV D FRWHV LQIHULRUV D OHV GH
EDVDPHQWVVXSRUWVGHFROXPQHVRELJXHVWUDQVYHUVDOVGHVXSRUW,JXDOPHQWHVWLQGUjHQFRPSWH
ODSRVVLELOLWDWGHUXSWXUHVGHGHVJXjVRG·HVFRPHVHVG·DLJXDTXHSRJXHVVLQDIHFWDUODFRPSDFLWDW
GHODWHUUDTXHHQYROWDHOGLSzVLW

),*85$







),*85$

1R SRGUj HPSUDUVH FRPEXVWLEOH WLSXV IXHORLO SHVDW Q  HQ LQVWDOÃODFLRQV VLWXDGHV D PHQ\V GH
GRVTXLOzPHWUHV NP G·XQQXFOLXUEj

)RVRVSHUDGLSzVLWVHQWHUUDWV
(OVIRVRVSHU D GLSzVLWVHQWHUUDWVH[WHULRUVVHQVHFLUFXODFLyRHVWDFLRQDPHQWGH YHKLFOHVVREUHHO
PDWHL[HVUHDOLW]DUDQG·DFRUGDPE,yVHJHQWVUHTXHULPHQWVLOHVGLPHQVLRQVPtQLPHVLQGLFDGHV
DOD),*85$
•

'LSzVLWVREUHOOLWGHVRUUDGHFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP GHJUXL[DPEXQSHQGHQWGHO
XSHUFHQW  

•

6RUUD GH ULX UHQWDGD L LQHUW SHU D IDUFLPHQW GH IRVVR HQYROWDQW DO GLSzVLW GH FLQTXDQWD
FHQWtPHWUHV FP GHJUXL[

•

6ROHUD VREUH ERFD G·LQVSHFFLy GH FHQW TXLORV SHU FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  GH
UHVLVWqQFLD FDUDFWHUtVWLFD GH FHQW YXLWDQWD SHU FHQW YXLWDQWD SHU YLQW FHQWtPHWUHV  [
 [  FP  GH JUXL[ SHU D VXSRUW GH O·DUTXHWD GH UHJLVWUH L SURYHwGD G·RULILFL SHU D
GUHQDWJHFRPXQLFDQWDPEOOLWGHVRUUD

•

0XUGHPDyPDVVtVGHUHVLVWqQFLD5.JFPGHGRW]HFHQWtPHWUHV FP GHJUXL[
SHU D IRUPDFLy G·DUTXHWD GH UHJLVWUH WURQFRSLUDPLGDO GH EDVHV TXDGUDGHV GH VHWDQWD
SHUVHWDQWDFHQWtPHWUHV [FP LFHQWYLQWSHUFHQWYLQWFHQWtPHWUHV [FP 
DPEYXLWDQWDFHQWtPHWUHV FP G·DOWXUD

•

(VTXHUGHMDWVHQVHPHVWUHMDULEUXQ\LWSHUDUHYHVWLPHQWLQWHULRU

•

)DUFLPHQWGHUDVDDPEWHUUDSHUFDSHVGHYLQWFHQWtPHWUHV FP jULGVQRPDMRUVGH
YXLW FHQWtPHWUHV  FP  L SLFRQDGD FRPSOHPHQWDQW HO IDUFLPHQW GH OD IRVVD DPE XQ
PtQLPGHFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP GHJUXL[

•

(VTXHUGHMDWVHQVHPHVWUHMDULEUXQ\LWSHUDUHYHVWLPHQWLQWHULRU

•

)DUFLPHQWGHUDVDDPEWHUUDSHUFDSHVGHYLQWFHQWtPHWUHV FP jULGVQRPDMRUVGH
YXLW FHQWtPHWUHV  FP  L SLFRQDGD FRPSOHPHQWDQW HO IDUFLPHQW GH OD IRVVD DPE XQ
PtQLPGHFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP GHJUXL[



(OV IRVRV SHU D GLSzVLWV HQWHUUDWV H[WHULRUV DPE FLUFXODFLy R HVWDFLRQDPHQW GH YHKLFOHV VREUH HO
PDWHL[ HV UHDOLW]DUDQ G·DFRUG DPE HOV UHTXHULPHQWV GHO SDUjJUDI  DQWHULRU DPE OD LQFOXVLy
G·XQDOORVDGHIRUPLJyTXHVREUHSDVVLHQFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP HOSHUtPHWUHGHOIRVVR
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•

(O IRQV GHO FXEHW VHUj LPSHUPHDEOH L WLQGUj XQD OOHXJHUD LQFOLQDFLy FDS D XQD SHWLWD
FDYLWDW VLWXDGD HQ XQ H[WUHP TXH FRQQHFWDGD PLWMDQoDQW XQD FDQRQDGD D XQ SRX
DEVRUEHQWH[FOXVLXSHUDDTXHVW~VSHUPHWLODUHFROOLGDG·DLJHVUHVLGXDOVRYHVVDPHQWV
G·KLGURFDUEXUV $TXHVWD FDQRQDGD HVWDUj HTXLSDGD DPE XQD YjOYXOD GH WDQFDPHQW
UjSLGTXHURPDQGUj FRQVWDQWPHQWREHUWDLHVWDQTXpVHQFDVGHYHVVDPHQWGHO GLSzVLW
HPSODoDWHQHOFXEHW

•

/DGLVWjQFLDGHOVGLSzVLWVDOHVHGLILFDFLRQVSUz[LPHVVHUjDOPHQ\VGHWUHVPHWUHV P 
VHSDUDQWVHGHOERUGLQWHULRUGHOFXEHWGHODSDUHWGHO·HGLILFDFLyDOPHQ\VXQPHWUH 
P &DSREHUWXUDRILQHVWUDGHODSDUHWFRUUHVSRQHQWDODLQVWDOÃODFLyKDXUjGHFRLQFLGLU
DPE HO FXEHW HQ WRWD OD VHYD DPSOjULD DPSOLDGD HQ XQ PHWUH D FDGD FRVWDW (O ERUG
H[WHULRUGHOFXEHWWLQGUjFROÃORFDGDXQDWHODPHWjOÃOLFDRXQDOWUHWLSXVGHSURSHQWRWHO
VHXYROWDQWILQVXQDDOWXUDGHGRVPHWUHVLPLJ P DPESRUWDDPESDQ\

•

(QODSUR[LPLWDWG·DTXHVWUHFLQWHLSHOVHXFDUDH[WHULRUHVFROÃORFDUDQUqWROVHVFULWVDPE
FDUjFWHUV IjFLOPHQW YLVLEOHV TXH DYLVLQ 3(5,// ',326,72 '( &20%867,%/( 352+,%,7
)80$5,$&267$5)/$0(62$3$5(//648(352'8(,;,1(63851(6

•

(VFROÃORFDUjXQH[WLQWRUFRQWUDLQFHQGLVDO·H[WHULRU\SURSGHO·HQWUDGD

),*85$


),*85$





),*85$

&20%867,%/(6/Ì48,'6',3Ó6,76'(683(5)Ì&,(
1RUPDWLYD
5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV3HWUROtIHUHVDSURYDWSHO5HLDO'HFUHWGHG·2FWXEUHGH

,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD /$ 0(9$ ,QVWDOÃODFLRQV 3HWUROtIHUHV G·~V SURSL GHO
0LQLVWHULG·,QG~VWULDDSURYDGDSHO5HLDO'HFUHWGHGH6HWHPEUHGH
1RUPHV7HFQROzJLTXHVGHO·(GLILFDFLy,'/©,QVWDOÃODFLRQVGH'LSzVLWVGH&RPEXVWLEOHV/tTXLGVª

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OVHOHPHQWVFRQVWLWXHQWVG·DTXHVWVGLSzVLWVVyQHOVMDHVPHQWDWVHQO·$SDUWDWG·DTXHVW$UWLFOH
H[FHSWH SHO TXH ID TXH OD FDSDFLWDW Pj[LPD TXH VHUj HQ DTXHVW FDV GH FLQTXDQWD PLO OLWUHV
, 

8ELFDFLy
(OVGLSzVLWVGHVXSHUItFLHVLWXDWVDO·H[WHULRUKDXUDQGHFRPSOLUOHVVHJHQWVFRQGLFLRQVDL[tFRP
OHVGLVWjQFLHVLGHWDOOVUHIOHFWLWVDOD),*85$
•

(OV GLSzVLWV GH VXSHUItFLH HVWDUDQ UHFRO]DWV VREUH IXQGDFLRQV VzOLGHV GH PDQHUD TXH OD
JHQHUDWULX LQIHULRU GHO GLSzVLW TXHGL D XQD GLVWjQFLD PtQLPD GHO VzO GH FLQTXDQWD
FHQWtPHWUHV FP 

•

(VWDUDQWDQFDWVHQFXEHWVDQLYHOOLQIHULRUGHOVzORIRUPDWVSHUPXUVGHIRUPLJyRREUD
GHIjEULFD

•

/D FDSDFLWDW GHO FXEHW TXDQ FRQWLQJXL XQ VRO GLSzVLW VHUj LJXDO D OD G·DTXHVW 4XDQ
FRQWLQJXL GRV GLSzVLWV OD FDSDFLWDW GHO FXEHW VHUj GHO VHWDQWDFLQF SHU FHQW   GH OD
VXPDGHOHVFDSDFLWDWVG·DPEGyVLTXDQKLKDJLPpVGHGRVVHUjLJXDODODPHLWDWGHOD
FDSDFLWDWWRWDOGHOVGLSzVLWVHQO·HPSODoDPHQW

•






/DGLVWjQFLDPtQLPDGHFDGDGLSzVLWDOHVSDUHWVGHOFXEHWVHUjLJXDODOGLjPHWUHG·DTXHOO
LODGLVWjQFLDPtQLPDHQWUHHOVSXQWVPpVSUz[LPVGHGRVGLSzVLWVVHUjLJXDODOUDGLGHO
PDMRU
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),*85$

•

(VFROÃORFDUjXQH[WLQWRUFRQWUDLQFHQGLVDO·H[WHULRU\SURSGHO·HQWUDGD

&20%867,%/(6/,48$76'(/3(752/,$032//(6,1',9,'8$/63(5$(00$*$7=(0$0(17'(
*$626/,48$76'(/3(752/,
1RUPDWLYD
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV GH JDV HQ ORFDOV GHVWLQDWV D XVRV GRPqVWLFV FROÃOHFWLXV R FRPHUFLDOV
VHJRQV5HLDO'HFUHWGHO0LQLVWHULGHOD3UHVLGqQFLDGHG·2FWXEUHG·
1RUPHVDTXqKDQGHVRWPHWUH·VOHVDPSROOHVGH*/3LODVHYDLQVWDOÃODFLyVHJRQV5HVROXFLyGH
OD'LUHFFLy*HQHUDOG·,QG~VWULHV6LGHURPHWDOÃO~UJLTXHVGHOGHIHEUHUGH
,QVWDOÃODFLRQVGH*/3DPEGLSzVLWVPzELOVGHFDSDFLWDWVXSHULRUDTXLQ]HTXLORV .J VHJRQV
5HVROXFLyGHOD'LUHFFLy*HQHUDOG·,QG~VWULHV6LGHURPHWDOÃO~UJLTXHVGHO·GHVHWHPEUHGH

,QVWDOÃODFLy
6·DXWRULW]DO·~VG·DPSROOHVGHJDVSURSjEXWjROHVVHYHVEDUUHJHVSHUD~VGRPqVWLFDPEGHVWt
DOVVHUYHLVGHFDOHIDFFLyLRSURGXFFLyG·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULDPLWMDQoDQWHQYDVRVGHOWLSXV8'
8'R,
6·HPPDJDW]HPDUDQHQORFDOVDGHTXDWVVHPSUHHQSRVLFLyYHUWLFDOLVREUHVzOVSODQV(OVORFDOVHV
PDQWLQGUDQHQSHUIHFWHVFRQGLFLRQVGHQHWHMD
/HV DPSROOHV SOHQHV L EXLGHV KDQ G·HPPDJDW]HPDUVH HQ JUXSV VHSDUDWV L VHPSUH DQLUDQ
SURYHwGHVGHFDSHUXW[DRSURWHFWRUKDYHQWGHWHQLUWDQFDGDODYjOYXOD
/HV DPSROOHV QR V·HPPDJDW]HPDUDQ SURS GH VXEVWjQFLHV IjFLOPHQW LQIODPDEOHV WDOV FRP ROL
JDVROLQDGHL[HVHWF
(V SURKLEHL[ HO VHX HPPDJDW]HPDPHQW HQ ORFDOV DPE WHPSHUDWXUD VXSHULRU D FLQTXDQWD JUDXV
FHQWtJUDGV & RSHUVRWDGHOQLYHOOGHOWHUUHQ\
$OUHFLQWHGHFRQVXPQRPpVURPDQGUDQOHVDPSROOHVHQ~V



(OV DFREODPHQWV HQ OHV FRQQH[LRQV GHO UHJXODGRU DPE OD YjOYXOD GH O·DPSROOD KDQ GH VHU HOV
DGHTXDWVLFRLQFLGHQWVSURKLELQWVHSHFHVLQWHUPqGLHV

(OVGLSzVLWVGHVXSHUItFLHVLWXDWVDO·LQWHULRUG·HGLILFLVKDXUDQGHFRPSOLU OHVVHJHQWVFRQGLFLRQV
DL[tFRPOHVGLVWjQFLHVLGHWDOOVUHIOHFWLWVDOD),*85$

4XHGDSURKLELWGHVPXQWDUOHVYjOYXOHV

(OV GLSzVLWV IL[RV GH VXSHUItFLH SRGUDQ LQVWDOÃODUVH D O·LQWHULRU G·HGLILFDFLRQV TXDQ VLJXL SHU
FRQWHQLU SURGXFWHV GH OD FODVVH & H[FOXVLYDPHQW DWHQLQWVH D OD VHYD LQVWDOÃODFLy D OHV 1RUPHV
VHJHQWV
•



4XDQ OHV DPSROOHV VLJXLQ HPPDJDW]HPDGHV HQ DUPDULV R PREOHV GH FXLQD DTXHVWV SRUWDUDQ
YHQWLODFLyDODSDUWLQIHULRUDPEXQDVXSHUItFLHPtQLPDG·XQGHVq  GHOUHFLQWH

(O OORF GH OD LQVWDOÃODFLy VHUj XQD KDELWDFLy DwOODGD GH OD UHVWD GH O·HGLILFL SHU SDUHWV
LQFRPEXVWLEOHVDPEXQDUHVLVWqQFLDDOIRFQRPHQRUGHGXHVKRUHVLXELFDGDDODSODQWD
PpV EDL[D GHOPDWHL[ /D SRUWD G·DFFpV SHU D YLVLWDHVWDUjHOHYDGD GHOVzO DOPHQ\V YLQW
FHQWtPHWUHV FP LFRQVWUXwGDHQ[DSDG·DFHUSUDFWLFDEOHFDSDO·H[WHULRU

•

/·KDELWDFLyWLQGUjXQFRUUHFWHVLVWHPDGHYHQWLODFLyQDWXUDORIRUoDGDDXQOORFVHJXU

•

$OYROWDQWGHOGLSzVLWH[LVWLUjXQHVSDLOOLXUHGHOPHQ\VTXDUDQWDFHQWtPHWUHV FP SHU
SHUPHWUHODVHYDLQVSHFFLyLUHSRVDUjDOVzOVREUHWDFVGHIRUPLJyGHWUHQWDFHQWtPHWUHV
 FP  GH JUXL[ HVSDLDWV QR PpV GH GRV PHWUHV  P  HQWUH VL L GLVSRVDWV DO OODUJ GHO
GLSzVLW

•

/DFDSDFLWDWG·DTXHVWVGLSzVLWVLQWHULRUVHVWDUjG·DFRUGDPEHOFRQVXPPHQVXDOSRGHQW
LQVWDOÃODUVHGLYHUVRVHQXQDPDWHL[DKDELWDFLyILQVDDFRQVHJXLUODFLWDGDFDSDFLWDWDPE
XQOLPLWLPj[LPWRWDOHQWUHWRWVHOOVGHFLQTXDQWDPLOOLWUHV , 
/DLOÃOXPLQDFLyHOqFWULFDGHO·KDELWDFLyGHOGLSzVLWHVWDUjLQVWDOÃODGDEDL[WXEG·DFHUDPE
HOVLQWHUUXSWRUVVLWXDWVDO·H[WHULRUGHODPDWHL[D

•

$ OD SRUWD SHO VHX FDUD H[WHULRU R DO FRVWDW G·HOOD HV FROÃORFDUj XQ UqWRO HVFULW DPE
FDUjFWHUV IjFLOPHQW YLVLEOHV TXH DYLVLQ 3(5,// ',326,72 '( &20%867,%/( 352+,%,7
)80$5,$&267$5)/$0(6$3$5(//648(352'8(,;,1(63851(6
/DGLVWjQFLDPtQLPDHQWUHGLSzVLWVVHUjLJXDODOUDGLGHOPDMRU

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17

/HV GLVWjQFLHV D PDQWHQLU GHV GH O·DPSROOD ILQV DOV HOHPHQWV SHULOORVRV YpQHQ GHWHUPLQDGHV DO
48$'5(
48$'5(

•

•

/HV FRQQH[LRQV D FDQRQDGHV UHJXODGRUV L DOWUHV DSDUHOOV KDQ GH VHU HVWDQTXHV L OHV PjQHJXHV
>VXEVWDQWLX@HPSUDGHVKDQG·HVWDUHQERQHVFRQGLFLRQV

(OHPHQWV

'LVWjQFLDHQP

5DGLDGRUV



&XLQHVLQWHUUXSWRUVRFRQGXFWHVHOqFWULFV



&XLQHVGHFDUEyROOHQ\D



$ O·LQWHULRU GH OHV HGLILFDFLRQV QR HV SHUPHW LQVWDOÃODU XQ DOWUH WLSXV G·DPSROOHV GLIHUHQWV GH OHV
8'L8'
/HVDPSROOHVLQGLYLGXDOVGHOWLSXVQRPpVSRGUDQLQVWDOÃODUVHDO·H[WHULRUGHOHVHGLILFDFLRQV

&20%867,%/(6/,48$76'(/3(752/,%$7(5,(6'·$032//(63(5$(00$*$7=(0$0(17'(
*$626/,48$76'(/3(752/,
1RUPDWLYD

9
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/DQRUPDWLYDDSOLFDEOHHQDTXHVW$SDUWDWHVFRUUHVSRQH[DFWDPHQWDPEODGHO·$SDUWDWDQWHULRU

,QVWDOÃODFLy
/D EDWHULD G·DPSROOHV V·XELFDUj VHPSUH D O·H[WHULRU GH OHV HGLILFDFLRQV L GLQV XQD FDVHWD R
DUPDUL
/D GLWD FDVHWD R DUPDUL VHUj FRQVWUXwGD DPE PDWHULDO LQFRPEXVWLEOH L VHPSUH G·DFRUG DPE HO
QRPEUHG·DPSROOHVDLQVWDOÃODU 9HJHX$SDUWDW 
(VFRQVWUXLUjDPEXQDFREHUWDOOHXJHUDWHQLQWHOVHXSLVLODVHYDFREHUWDLQFOLQDWFDSDO·H[WHULRU
7RWHOIURQWGHODFDVHWDVHUjDOVHXWRUQSRUWDGHODPDWHL[DLGLVSRVDUjHQHOVHXSDUWLQIHULRU
G·XQDVXSHUItFLHQRLQIHULRUDODGHVHQDSDUWGHODVXSHUItFLHGHOUHFLQWH


2Q$DGRSWDUjHOVYDORUVVHJHQWVVHJRQVHOQRPEUHG·DPSROOHV YDORUVHQFHQWtPHWUHV 

/D FDVHWD SRGUj VHU HQWHUDPHQW LQGHSHQGHQW D OHV HGLILFDFLRQV SUz[LPHV R DGRVVDGD D OHV
PDWHL[HV

1G·DPSROOD
1G·DPSROOD

([HFXFLy
WLSXV



4XHGDDEVROXWDPHQWSURKLELWO·HPPDJDW]HPDPHQWG·DOWUHVPDWHULDOVTXHQRVLJXLQGHODSUzSLD
LQVWDOÃODFLy
/DLQVWDOÃODFLyHOqFWULFDSUzSLDGHODFDVHWDVHUjDQWLGHIODJUDQWTXHGDQWDO·H[WHULRUHOVLQWHUUXSWRUV
G·DFFLRQDPHQWGHODPDWHL[D
/HV GLVWjQFLHV PtQLPHV GHV GH OD FDVHWD ILQV D OHV LQVWDOÃODFLRQV R HTXLSV SUz[LPV V·DMXVWDUDQ D
DOOzTXHV·KDHVWDEOHUWDO48$'5(
48$'5(



0RWRUVHOqFWULFVRG·H[SORVLy





%XLWVGHVRWHUUDQL





%RTXHWHVGHFODYHJXHUDPLJDOHULDGHVHUYHLV





,QWHUUXSWRUVRSUHVHVGHFRUUHQWGHIODJUDQW





,QVWDOÃODFLRQVDPESHULOOG·LQFHQGLRH[SORVLy



³

3URMHFFLyHQHOWHUUDGHOtQHHVGHDOWDWHQVLy



³

/RFDOVKDELWDWV



³

&DQDOLW]DFLRQV



³







































,,





















,,,





















,9





















(OHJLUXQDOWUHHVTXHPDGHFROÃORFDFLy

5HJODPHQWVREUHLQVWDOÃODFLRQVG·HPPDJDW]HPDPHQWGHJDVRVOLTXDWVGHO3HWUROLHQ'LSzVLWVIL[RV
DSURYDWSHU2UGUHGHGH*HQHUGH
1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy17(,'*©,QVWDOÃODFLy'LSzVLWVGH*DVRV/LTXDWVª
5HJODPHQWG·DSDUHOOVDSUHVVLyDSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGHG·DEULO

(OHPHQWV&RQVWLWXWLXV
(OVGLSzVLWVHVFRQVWUXLUDQHQ[DSDG·DFHUDPEUHVLVWqQFLDPtQLPDDODUXSWXUDGHFLQFPLOTXLORV
SHU FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  L OtPLW HOjVWLF VXSHULRU D WUHV PLO VLVFHQWV TXLORV SHU
FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  TXHGDQW XQLWV HOV IRQV L OHV YLUROOHV PLWMDQoDQW VROGDGXUD
HOqFWULFD
/HVSDUHWVGHOVGLSzVLWVUHVLVWLUDQXQDSUHVVLyXQLIRUPHGHYLQWTXLORVSHUFHQWtPHWUHTXDGUDW 
.JFP DPESURYDKLGURVWjWLFDGHWUHQWDTXLORVSHUFHQWtPHWUHTXDGUDW .JFP 
(OV GLSzVLWV HVWDUDQ GRWDWV G·XQ FDSy PHWjOÃOLF SHU D OD SURWHFFLy GHOV VHXV DFFHVVRULV VHQVH
FRLQFLGLUOHVVHYHVVROGDGXUHVDPEOHVGHODYLUROODRQDQVHVGHWUDQVSRUW
$TXHOOV GLSzVLWV DPE FDSDFLWDW VXSHULRU DOV GHX PLO OLWUHV  O  GLVSRVDUDQ G·XQD SDVVD GH
TXDUDQWDFHQWtPHWUHV FP GHGLjPHWUHSHUDODVHYDLQVSHFFLyLQWHUQD

'LVWjQFLDHQPGHVGHODFDVHWD

/·DFDEDW H[WHULRU GHOV GLSzVLWV VHUj DPE PHWDOÃOLW]DFLy GH YXLWDQWDFLQF   PLFURQV R DPE
GHFDSDWJHSHUJUDQDOODWGREOHFDSDG·HPSULPDFLyIRVIDWDQWLGREOHFDSDGHPjVWLFDVIjOWLF

&DSDFLWDWV
(OOtPLWVXSHULRUGHODFDSDFLWDWG·HPPDJDW]HPDPHQWHQEDWHULDG·DPSROOHVQRVHUjVXSHULRUDOV
GRVPLOWUHVFHQWVYXLWDQWDOLWUHV , 

7RWVHOVGLSzVLWVHVWUREDUDQKRPRORJDWVSHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLDGLVSRVDQWOHVVHJHQWV
GDGHVHQXQDSODFDIRUWDPHQWIL[DGD

/DGLVSRVLFLyGHOHVDPSROOHVLQGLYLGXDOVGLQVOHVFDVHWHVIRUPDUjXQGHOVHVTXHPHVVHJHQWV







&20%867,%/(6/,48$76'(/3(752/,',3Ó6,76(17(55$763(5$(00$*$7=(0$0(17'(
*$626/,48$76'(/3(752/,

GH OHV DPSROOHV GH OD
FDVHWD






1RUPDWLYD

&D SD F L W D W  W R W D O  H Q  O L W U H V 
/ORFVR,QVWDOÃODFLRQV


,

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17
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•

3UHVVLyGHWLPEUH

•

6XSHUItFLHH[WHULRU

•

&DSDFLWDW

•

'DWDGHSURYHV

•

1RPEUHVGHUHJLVWUHLIDEULFDFLy

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17
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•

5HI'LVWjQFLDDPXUVRSDUHWVFHJXHV 5) 

1RPGHOSURGXFWHLIDEULFDQW

5HI  'LVWjQFLHV D OtPLWV GH SURSLHWDW REHUWXUHV G·LPPREOHV IRFXV IL[RV G·LQIODPDFLy PRWRUV
G·H[SORVLyYLHVS~EOLTXHVIqUULHVRIOXYLDOVSURMHFFLyGHOtQLHVDqULHVG·DOWDWHQVLyHTXLSV
HOqFWULFVQRSURWHJLWVVRWHUUDQLVFODYHJXHUHVLGHVJXDVVRV

/HVFDSDFLWDWVQRPLQDOVVyQOHVVHJHQWV
'RV PLO FLQFFHQWV   FLQF PLO   GHX PLO   TXLQ]H PLO   L YLQW PLO
  OLWUHV FRUUHVSRQHQW OHV GLPHQVLRQV GH OHV GLWHV FDSDFLWDWV D OHV LQGLFDGHV DO 48$'5(


5HI  'LVWjQFLD D REHUWXUD G·HGLILFLV G·~V GRFHQW G·~V VDQLWDUL G·KRVWDODWJH GH FXOWH
G·HVFDPSDPHQW R HVSHFWDFOH G·DTXDUWHUDPHQWV GH FHQWUHV FRPHUFLDOV PXVHXV
ELEOLRWHTXHV R OORFV G·H[SRVLFLy S~EOLFV (VWDFLRQV GH 6HUYHLV %RTXHV
G·HPPDJDW]HPDPHQWLSXQWVGHGLVWULEXFLy 

48$'5(
'LPHQVLRQV
'LPHQVLRQV
HQPP
HQPP

/RQJLWXG
'LjPHWUH
*UXL[[DSD
'LVWjQFLDHQWUHSRWHV
$PSOjULDGHSRWHV

9ROXPHQOLWUHV
9ROXPHQOLWUHV
































5HI'LVWjQFLHVGHODERFDGHFjUUHJDDODFLVWHUQDGHWUDQVYDVDPHQW









(OVHOHPHQWVFRQVWUXFWLXVGHOIRVVRSHUDOEHUJDUHOVGLSzVLWVHVUHIOHFWHL[HQDOD),*85$
),*85$





),*85$

1R HVWj SHUPqV O·HPPDJDW]HPDPHQW HQWHUUDW GH GLSzVLWV GH FDSDFLWDW VXSHULRU D YLQW PLO OLWUHV
, SHUFDGDLQVWDOÃODFLyLQGHSHQGHQW

,QVWDOÃODFLy
/D VLWXDFLy GHOV GLSzVLWV HQWHUUDWV VHUj HQ IRVVR SUDFWLFDGD DO WHUUHQ\ HOHJLQW DTXHVW VLVWHPD HQ
]RQHV DPE EDL[D WHPSHUDWXUD TXH SXJXL GLILFXOWDU OD YDSRULW]DFLy L VHQW QHFHVVDUL RFXOWDUORV R
SURWHJLUORV
(OIRVVRGHOVGLSzVLWVTXHGDUjVLWXDWIRUDGHTXDOVHYROHGLILFLLVHUjIjFLOPHQWDFFHVVLEOH
6LGLQVXQPDWHL[IRVVRHVFROÃORTXHQGLYHUVRVGLSzVLWVHVSUHYHXUjXQDVHSDUDFLyHQWUHVLLJXDOD
ODVHPLVXPDGHOVUDGLVGHOVGLSzVLWV
/DVHSDUDFLyHQWUHHOVGLSzVLWVLHOVSDUDPHQWVYHUWLFDOVGHOIRVVRVHUjGHYLQWFHQWtPHWUHV FP 
FRPDPtQLP
/D JHQHUDWULX VXSHULRU GHOV GLSzVLWV TXHGDUj VLWXDGD D TXLQ]H FHQWtPHWUHV  FP  SHU VRWD GHO
QLYHOOGHOWHUUHQ\
/HV GLVWjQFLHV PtQLPHV GH VHJXUHWDW D PDQWHQLU GHV GH TXDOVHYRO RULILFL GHOV GLSzVLWV ILQV D
TXDOVHYROGHOVHOHPHQWVTXHHVUHIHUHQFLHQVHUDQHOVTXHV·LQGLTXHQDO48$'5(
48$'5(
',671&,(60Ì1,0(6'(6(*85(7$7(;35(66$'(6(10(75(63(5$',3Ó6,7&21-817'(
',3Ó6,76(17(55$76
',3Ó6,76(17(55$76
17(55$76
&ODVVLILFDFLy
&ODVVLILFDFLy
9ROXP9
9ROXP9
P

&20%867,%/(6/,48$76'(/3(752/,',3Ó6,76'(683(5)Ì&,(3(5$(00$*$7=(0$0(17'(
*$626/,48$76'(/3(752/,

,QVWDOÃODFLRQVHQWHUUDGHV
,QVWDOÃODFLRQVHQWHUUDGHV



(
9= 
9
6

(
9= 
9

6

(
9= 
9

6

(
9= 2000
9
6

5HIHUqQFLD









5HIHUqQFLD









48$'5(

5HIHUqQFLD









5HIHUqQFLD









48$'5('(',671&,(60Ì1,0(6'(6(*85(7$7(;35(66$'(6(10(75(63(5$',3Ó6,7
48$'5('(',671&,(60Ì1,0(6'(6(*85(7$7(;35(66$'(6(10(75(63(5$',3Ó6,7
6(*85(7$7(;35(66$'(6(10(75(63(5$',3Ó6,7
&21-817'(',3Ó6,76',6326$76(1683(5)Ì&,(
&21-817'(',3Ó6,76',6326$76(1683(5)Ì&,(

5HIHUqQFLD









5HIHUqQFLD











1RUPDWLYD
7RWD OD QRUPDWLYD DSOLFDEOH HQ DTXHVW $SDUWDW HV FRUUHVSRQ H[DFWDPHQW DPE OD GH O·$SDUWDW
DQWHULRU

&ODVVLILFDFLy
&ODVVLILFDFLy
9ROXP
9ROXP
9P
9P

5HI(VSDLOOLXUHDOYROWDQWGHODSURMHFFLyVREUHHOWHUUHQ\GHOGLSzVLW


5HIHUqQFLD

5HI'LVWjQFLDDOWDQFDPHQW

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17
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6'HVG·RULILFLVGHGLSzVLW



,QVWDOÃODFLRQVGHVXSHUItFLH
,QVWDOÃODFLRQVGHVXSHUItFLH
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$
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6

6
6

6

6
6

6

6
6

6

6
6

6

6
6
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5HIHUqQFLD

















5HIHUqQFLD



















5HIHUqQFLD



















5HIHUqQFLD















5HIHUqQFLD













































6'HVG·RULILFLVGHGLSzVLW

5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV3HWUROtIHUHVDSURYDWSHO5HLDO'HFUHWGHG·2FWXEUHGH

,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD /$ 0(9$ ,QVWDOÃODFLRQV 3HWUROtIHUHV SHU D ~V SURSL GHO
0LQLVWHULG·,QG~VWULDDSURYDGDSHO5HLDO'HFUHWGHGH6HWHPEUHGH

;$5;(6'(&$121$'(63(5$75$6%$/6'(&20%867,%/(6/Ì48,'6
%RFDGH&jUUHJD
/DERFDGHFjUUHJDVHUjDPEFRVGHEURQ]HSUHSDUDGDSHUURVFDULGLVSRVDUjGHWDSSURWHFWRU
SHUPHWHQWHOFRQQH[LRQDWGHPjQHJXHVGHGHVFjUUHJDWLSXV&$036$GHYXLWDQWDPLOÃOtPHWUHV 
PP GHGLjPHWUH

6'HVGHSDUHWVGHGLSzVLW
5HI(VSDLOOLXUHDOYROWDQWGHODSURMHFFLyVREUHHOWHUUHQ\GHOGLSzVLW

4XDQODLQVWDOÃODFLyKRSHUPHWLODERFDGHFjUUHJDTXHGDUjGLQVO·DUTXHWDGHERFDG·KRPHVHQW
QHFHVVjULDO·H[HFXFLyG·XQDDUTXHWDSHUDERFDGHFjUUHJDHQFDVFRQWUDUL

5HI'LVWjQFLDDOWDQFDPHQW
5HI'LVWjQFLDDPXUVRSDUHWVFHJXHV,5)
5HI  'LVWjQFLHV D OtPLWV GH SURSLHWDW REHUWXUHV G·LPPREOHV IRFXV IL[RV G·LQIODPDFLy PRWRUV
G·H[SORVLyYLHVS~EOLTXHVIqUULHVRIOXYLDOVSURMHFFLyGHOtQLHVDqULHVG·DOWDWHQVLyHTXLSV
HOqFWULFVQRSURWHJLWVVRWHUUDQLVFODYHJXHUHVLGHVJXDVVRV
5HI  'LVWjQFLD D REHUWXUD G·HGLILFLV G·~V GRFHQW G·~V VDQLWDUL G·KRVWDODWJH GH FXOWH
G·HVFDPSDPHQW R HVSHFWDFOH G·DTXDUWHUDPHQWV GH FHQWUHV FRPHUFLDOV PXVHXV
ELEOLRWHTXHV R OORFV G·H[SRVLFLy S~EOLFV (VWDFLRQV GH 6HUYHLV %RTXHV
G·HPPDJDW]HPDPHQWLSXQWVGHGLVWULEXFLy 5HI'LVWjQFLHVGHODERFDGHFjUUHJDD
ODFLVWHUQDGHWUDQVYDVDPHQW

/DFDQDOLW]DFLySHUDGHVFjUUHJDGHFRPEXVWLEOHHVUHDOLW]DUjDPEWXELSHFHVG·DFHUUHIRUoDWGH
YXLWDQWDPLOÃOtPHWUHV PP GHGLjPHWUHLDQLUjURVFDGDH[FHSWHDO·LQWHULRUGHOD V DUTXHWD V 
TXHDQLUDQHPEULGDGHV

;DU[DGH&DQRQDGHV
/D [DU[D GH FDQRQDGHV SHU D WUDVEDOV GH FRPEXVWLEOH GHV GH O·HPPDJDW]HPDPHQW ILQV DO HOV 
FUHPDGRU pV LUHWRUQHVSRGUjUHDOLW]DUHQHOVPDWHULDOVVHJHQWV
•

$FHU UHIRUoDW $QLUj URVFDW R HPEULDW HPSUDQW SLQWXUD GH PLQL L HVWRSD R SDVWD HQ OHV
XQLRQV HQ HO SULPHU FDV 6·HPSUDUDQ PDQHJXLQV SDVVDPXUV DPE IROJDQoD GH GHX
PLOÃOtPHWUHV  PP RQVLJXLQHFHVVDUL /DIL[DFLyVHUjSHUJUDSHV R YRODQGHUHVG·DFHU
JDOYDQLW]DW DPE VHSDUDFLy Pj[LPD GH FHQW YLQW FHQWtPHWUHV  FP  (Q WRW FDV
V·HYLWDUjHOFRQWDFWHGHODFDQRQDGDDPEHOJXL[

•

&RXUH GXU /HV XQLRQVVHUDQSHUPDQHJXt VROGDW SHU FDSLOÃODULWDWDPE DOLDWJH G·DUJHQW
/D IL[DFLy VHUj SHU JUDSHV GH OODXWy DPE VHSDUDFLy Pj[LPD GH ]HUR FRPD TXDWUH
PHWUHV P 
6·HPSUDUDQ PDQHJXLQV SDVVDPXUV DPE IROJDQoD GH GHX PLOÃOtPHWUHV  PP RQ VLJXL
QHFHVVDUL/HVFDQRQDGHVSHUDJDVRLOHVGLPHQVLRQDUDQSHUDXQDYHORFLWDWGHFLUFXODFLy
GH]HURFRPDGRVD]HURFRPDWUHV D PVHQDVSLUDFLyLGH]HURFRPDTXDWUHD
]HURFRPDFLQF D PVHQLPSXOVLy

(OHPHQWV&RQVWLWXWLXV
3HU D WRW HO UHIHUHQW D FDSDFLWDWV GLPHQVLRQV L UHVWD GH GHWDOOV FRQVWUXFWLXV KD GH WHQLUVH HQ
FRPSWH DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ O·$SDUWDW  G·DTXHVW $UWLFOH L DOOz TXH V·KD LQGLFDW D OD
),*85$SHUDODGHILQLFLyGHOVVXSRUWVGHOVLVWHPDG·DQFRUDWJH

,QVWDOÃODFLy
6·XVDUj DTXHVW WLSXV G·HPPDJDW]HPDPHQW HQ ]RQHV GH WHPSHUDWXUHV PLWJHV R DOWHV DPE
O·REMHFWHG·DIDYRULUODYDSRULW]DFLyDOGLSzVLWLQRVHQWQHFHVVDULRFXOWDUORVRSURWHJLUORV
/D ]RQD G·HPPDJDW]HPDPHQW KDXUj GH GLVSRVDU G·XQD jUHD GH SURWHFFLy TXH GLVWL FHQW YLQWL
FLQFFHQWtPHWUHV FP GHOSHUtPHWUHGHODSURMHFFLyKRULW]RQWDOGHOVGLSzVLWVVREUHHOWHUUHQ\

9HQWLODFLy

$TXHVWD]RQDHVWUREDUjHQOORFEHQYHQWLODWLGHVFREHUWLHVWDUjREHUWDDXQD]RQDGHPHQRUROD
PDWHL[DDOWLWXGDOPHQ\VHQODTXDUWDSDUWGHOVHXSHUtPHWUH

•

(V UHDOLW]DUj HQ DFHU UHIRUoDW H[HFXFLy URVFDGD VHJRQV V·HVSHFLILFD HQ HO SDUjJUDI 
SUHFHGHQW

6L GLQV XQD ]RQD HV FROÃORTXHQ GLYHUVRV GLSzVLWV HV SUHYHXUj XQD VHSDUDFLy HQWUH VL LJXDO D OD
VHPLVXPDGHOVUDGLVGHOVGLSzVLWV

•

'LVSRVDUj HQ WRW PRPHQW G·XQ HOHPHQW WDOODIRFV DO VHX H[WUHP VXSHULRU TXH VH VLWXDUj
VHPSUHHQ OORF Ep YHQWLODW SURWHJLW GHFRSV L D XQD DOWXUDVXSHULRUD GRVPHWUHV  P 
VREUHHOVzO

/HV GLVWjQFLHV PtQLPHV D PDQWHQLU GHV GH OHV SDUHWV R RULILFL GHOV GLSzVLWV ILQV D TXDOVHYRO GHOV
HOHPHQWVTXHHVUHIHUHQFLHQVHUDQOHVTXHV·LQGLTXHQDO48$'5(

9jOYXODGHSHX

4XDQWDODVXSHUItFLHH[WHULRUHVPHWDOÃOLW]DUjDPEXQJUXL[GHYXLWDQWDFLQFPLFURQV P RVL
QRQ·KLKDHVSUHSDUDUjDPEGHFDSDWJHSHUJUDQDOODWGREOHFDSDG·HPSULPDFLyIRVIDWDQWLFDSD
G·HPSULPDFLy DQWLFRUURVLYD SURWHJLQWVH DPE GREOH FDSD GH SLQWXUD EODQFD WLSXV DOFtGLFD R
JOLFHURIWjOLFD

75$6%$/6'(&20%867,%/(6
75$6%$/6'(&20%867,%/(6
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV GH JDV HQ ORFDOV GHVWLQDWV D XVRV GRPqVWLFV FROÃOHFWLXV R FRPHUFLDOV
5HLDO'HFUHWGHO0LQLVWHULGHOD3UHVLGqQFLDGHG·2FWXEUHGH
5HJODPHQW *HQHUDO GH 6HUYHL 3~EOLF GH *DVRV &RPEXVWLEOHV 'HFUHW  GHO 
G·2FWXEUHLQFOzVHQ%2(GHOGH1RYHPEUHLGH)HEUHU

4XHGDUjDFHQWPLOÃOtPHWUHV PP GHOIRQVGHOGLSzVLW

•

6HUjG·H[HFXFLyURVFDGDRHPEULGDGDDPEHOHPHQWG·HVWDQTXLWDWLQDOWHUDEOHDROLV

•

&DVGHOD[DU[DGHFDQRQDGHVDFRXUHHVGLVSRVDUjG·XQDSHoDGHOODXWyVROGDGDDOWXE
SHUFDSLOÃODULWDWHQFDGDYLDGHODYjOYXOD

•

/DXELFDFLyGHODGLWDYjOYXODVHUjHOPpVSUz[LPDDOFUHPDGRULSUqYLDDOILOWUH

)LOWUH

5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV
DSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLRO

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17

6HUjDPEFRVGHEURQ]HSUHSDUDGDSHUURVFDULH[HFXFLyG·XQVROVHLHQW

•

9jOYXODGHWDQFDPHQWUjSLG

1250$7,9$$3/,&$%/(



•

15


•

$PEFDSDFLWDWGHILOWUDWGHFHQW  DGXHVFHQWHV  PLFURQV

•

'LVSRVDUjG·LQGLFDFLyGHOFRPEXVWLEOHDILOWUDU

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17

16

•

3HUPHWUjODVHYDDXWRQHWHMDVHQVHODLQWHUUXSFLyGHVHUYHLLVHQVHHQWUDGDG·DLUH

•

9jOYXODUHGXFWRUD
•

3UHYLDOFUHPDGRUGHFDGDVFXQDGHOHVFDOGHUHVHVGLVSRVDUjG·XQDYjOYXODUHGXFWRUDGH
SUHVVLySHUTXqHOFRQVXPGHFRPEXVWLEOHTXHGLUHJXODWWDQWHQFDEDOFRPHQSUHVVLy/HV
YjOYXOHVUHGXFWRUHVGHSUHVVLyLQFRUSRUDUDQXQPDQzPHWUHGHVHQVLELOLWDWDGHTXDGDSHU
DODVHYDFRUUHFWDUHJXODFLy

&DQDOLW]DFLRQV HQWHUUDGHV 7DQW HQ OHV FRQGXFFLRQV H[HFXWDGHV HQ DFHU UHIRUoDW FRP HQ OHV GH
FRXUHGXUODUHDOLW]DFLyHQWHUUDGDGHOHVPDWHL[HVV·DMXVWDUjDOHVHVSHFLILFDFLRQVVHJHQWV
•

/·DPSOjULDGHODUDVDVHUjGHWUHQWDFHQWtPHWUHV FP 

•

/DSURIXQGLWDWPtQLPDGHODUDVDVHUjGHFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP 

•
•

/HVXQLRQVDOD[DU[DGHWUDVEDOVVHUDQSHUPLWMjG·DQHOOVGHFRPSUHVVLyGHOODXWy

&$1$/,7=$&,2163(5$$&&e6'(*$626/,48$76'(/
&$1$/,7=$&,2163(5$$&&e6'(*$626/,48$76'(/3(752/,
3(752/,
$FFHVVRULVSHUDOV'LSzVLWV
$FFHVVRULVSHUDOV'LSzVLWV
9DSRULW]DGRU
•

6·LQVWDOÃODUj HQ GLSzVLWV TXDQ OD YDSRULW]DFLy QDWXUDO G·DTXHVW QR VLJXL VXILFLHQW SHU DO
VHUYHLDTXqHVGHVWLQD

(OIDUFLPHQWDOFRVWDWGHODFRQGXFFLyVHUjGHVRUUDGHULXUHQWDGDLLQHUW

•

(O IDUFLPHQWVXSHULRU GH OD UDVD VHUj DPE WHUUD SURFHGHQWGH O·H[FDYDFLy L FRPSDFWDGD
HQYLQWFHQWtPHWUHV FP VREUHHOIDUFLPHQWGHVRUUD

&RP D FULWHUL GH GLVVHQ\ HV SURFXUDUj VREUHGLPHQVLRQDU UDRQDEOHPHQW HOV GLSzVLWV D IL
G·DXJPHQWDUODYDSRULW]DFLyQDWXUDOLHYLWDUVLpVSRVVLEOHODLQVWDOÃODFLyGHOYDSRULW]DGRU

•

(VFRQVWUXLUjHQ[DSDG·DFHUDPEUHVLVWqQFLDPtQLPDDODUXSWXUDGHFLQFPLOTXLORJUDPV
SHUFHQWtPHWUHTXDGUDW .JFP LOtPLWHOjVWLFGHWUHVPLOVLVFHQWVTXLORJUDPVSHU
FHQWtPHWUHTXDGUDW .JFP 

'LYHUVRV
•

(VSHUPHWODLQVWDOÃODFLyGHYjOYXOHVGHUHWHQFLyHQDTXHOOVSXQWVHQTXqSXJXLSURGXLUVH
ODGHVFjUUHJDGHOFLUFXLW

•

•

,JXDOPHQW HV SHUPHW OD LQVWDOÃODFLy GH SXUJDGRUV HQ HOV SXQWV GHO FLUFXLW HQ TXq HV
SUHYHJL DFXPXODFLy G·DLUH SUHQHQW OHV GHJXGHV SUHFDXFLRQV SHUTXq DTXHVW QR
V·LQWURGXHL[LDOFLUFXLW

(VFRQIRUPDUjSHUVROGDGXUDHOqFWULFDDPEUHVLVWqQFLDGHSUHVVLyGHYLQWTXLORJUDPVSHU
FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  L SURYD KLGUjXOLFD GHWUHQWD TXLORJUDPV SHU FHQWtPHWUH
TXDGUDW .JFP 

•

/DVHYDVXSHUItFLHHVWDUjGHFDSDGDDPEjFLGFORUKtGULFLSURWHFFLySHULPPHUVLyHQEDQ\
GH]LQF/·HVFDOIDPHQWSHUIRFGLUHFWH

•

(V SHUPHW HO PXQWDWJH G·HTXLSV LQGLFDGRUV GH QLYHOO DOV GLSzVLWV G·HPPDJDW]HPDPHQW
WDQW G·DFFLRQDPHQW HOqFWULF FRP SQHXPjWLF VHQW REOLJDW O·~V GH FDEOH DQWLKXPLWDW HQ HO
SULPHUFDV

•

(/(&752%20%(6,*5836'(35(66,Ð3(5$&20%867,%/(6/Ì48,'6
(OHFWURERPEHV
'LVSRVDUDQXQDH[HFXFLyDPEFRVGHIRVDGHOWLSXVDXWRDVSLUDQWVLVHUDQUHYHUVLEOHV
3RGUDQVHUG·HL[YHUWLFDORKRULW]RQWDODPESUHPVDHVWRSD SHUURVFDURHPEULGDULLQDOWHUDEOHVD
O·ROL
/D VHYD YHORFLWDW VHUj HQ WRW FDV LQIHULRU D OHV PLO FLQFFHQWHV UHYROXFLRQV SHU PLQXW 
USP 
/HVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHFDEDOLSUHVVLyVHUDQOHVDGHTXDGHVDODLQVWDOÃODFLyDTXqVHUYHL[HQ
LG·DFRUGDPEDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQHOSURMHFWH

'LVSRVDUjGHOVHOHPHQWVVHJHQWV
•

'LVSRVLWLX GH VHJXUHWDW FRQWUD OD LQYDVLy GH JDV HQ HVWDW OtTXLG HQ OD UHVWD GH OD
LQVWDOÃODFLy

•

9jOYXODGHUHWHQFLyGHOtTXLGDOGLSzVLW

•

9jOYXODGHVHJXUHWDWWDUDGDDYLQWTXLORJUDPVSHUFHQWtPHWUHTXDGUDW .JFP 

•

0DQzPHWUHGH]HURDYLQWTXLORJUDPVSHUFHQWtPHWUHTXDGUDW D.JFP 

•

3ODFDLQGLFDQWHOVHXUHQGLPHQWHQ.JKSUHVVLyGHWLPEUHGDWDGHSURYDQRPEUH
GHUHJLVWUHLIDEULFDFLyQRPLSURGXFWHGHOIDEULFDQW

•

1RPpVV·DGPHWUDQYDSRULW]DGRUVHQTXqO·DSRUWDFLyGHFDORUDO*/3HQIDVHOtTXLGD
VLJXLUHDOLW]DWSHUPLWMjG·XQIOXLGLQWHUPHGLRSHUHQHUJLDHOqFWULFD

9jOYXODGHIDVHOtTXLGD

'LVSRVDUDQGHYjOYXOHVGHFRPSRUWDHQO·DVSLUDFLy\ HQODGHVFjUUHJDDL[t FRPGHYDFXzPHWUH
HQO·DVSLUDFLy\PDQzPHWUHGHGHVFjUUHJD

*UXSVGH3UHVVLy
*UXSVGH3UHVVLy
/DVHYDH[HFXFLyVHUjHQXQFRQMXQWTXHGLVSRVDUjGHOVHOHPHQWVVHJHQWV



%DVWLGRUGH[DSDSHUDIL[DFLyPXUDO

/HVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHFDEDOLSUHVVLyVHUDQOHVDGHTXDGHVDODLQVWDOÃODFLyDTXqVHUYHL[HQ
LG·DFRUGDPEDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQHOSURMHFWH

•

6HUjGHFRVPHWjOÃOLFDPEURVFDFzQLFDWLSXV137RDPEEULGHV

•

'LVSRVDUjGHOLPLWDGRUGHFDEDO

•

3HUPHWUjODVRUWLGDGHJDVHQHVWDWOtTXLG

•

(OVGLjPHWUHVGHURVFDHQPLOÃOtPHWUHVVHUDQIXQFLyGHOHVFDSDFLWDWVGHOVGLSzVLWVVHJRQV
HO48$'5(

•

&RQMXQWPRWRERPED

•

'LSzVLWG·H[SDQVLy

•

)LOWUH

•

6HUjGHFRVPHWjOÃOLFDPEURVFDFzQLFDWLSXV137

•

&RQWDFWRUDPEUHOqWqUPLF

•

•

&ROÃOHFWRULIDOTXHVIOH[LEOHVGHSUHVVLy

'LVSRVDUjGHYjOYXODDQWLUHWRUQLWDSGHSURMHFFLySHUPHWHQWODFRQQH[LyGHODPjQHJD
G·DOLPHQWDFLy

•

3UHVVzVWDWVDPELQWHUUXSWRUV

•

(OGLjPHWUHGHODURVFDVHUjGHWUHQWDGRVPLOÃOtPHWUHV PP HQTXDOVHYROFDV

•

0DQzPHWUHLYDFXzPHWUH

•

9jOYXODGHVHJXUHWDW

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17

9jOYXODG·RPSOLPHQW

%ORFGHVHUYHL
•

17


6HUjGHFRVPHWjOÃOLFDPEURVFDFzQLFD137RDPEEULGHV

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17
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•

'LVSRVDUj GH YjOYXOD GH VRUWLGD JDVRVD DPE OLPLWDGRU GH FDEDODL[t FRP LQGLFDGRUGH
SXQW DOW L PDQzPHWUH GH ]HUR D WUHQWD TXLORJUDPV SHU FHQWtPHWUH TXDGUDW  D 
.JFP 

•

(OVGLjPHWUHVGHURVFDHQPLOÃOtPHWUHVVHUDQIXQFLyGHOHVFDSDFLWDWVGHOVGLSzVLWVVHJRQV
HO48$'5(

9jOYXODGHVHJXUHWDW
•

6HUjGHFRVPHWjOÃOLFDPEURVFDFzQLFDWLSXV137RDPEEULGHV

•

'LVSRVDUjGHWDSSURWHFWRULSHUPHWUjODVRUWLGDHVSRQWjQLDGHJDVHQVXSHUDUODSUHVVLy
GH WLPEUH DPE XQ FDEDO PtQLP GH GHVFjUUHJD HVSHFLILFDW DO 48$'5(  HQ
PPLQ

•

(OVGLjPHWUHVGHURVFDHQPLOÃOtPHWUHVVHUDQIXQFLyGHOHVFDSDFLWDWVGHOVGLSzVLWVVHJRQV
HO48$'5(
6HUjGHJDOJDPDJQqWLFDDPETXDGUDQWLQWHUFDQYLDEOH

•

'LVSRVDUjG·XQIORWDGRUG·DFHULQR[LGDEOHOODXWyRDOXPLQLDPEHQJUDQDWJHLURGDPHQW
G·DFHU,QR[LGDEOH

•

/DLQGLFDFLy VHUjGHOSHUFHQWDWJHGHOtTXLGDOGLSzVLWVHQVHVXSHUDUHOYXLWDQWDFLQFSHU
FHQW  GHODVHYDFDSDFLWDWWRWDO

•

(OVGLjPHWUHVGHURVFDHQPLOÃOtPHWUHVVHUDQIXQFLyGHOHVFDSDFLWDWVGHOVGLSzVLWVVHJRQV
HO48$'5(
6HUjGHFRVPHWjOÃOLFDPEURVFDFzQLFDWLSXV137RDPEEULGHV

•

'LVSRVDUj G·XQD SODFD DPE LQGLFDFLy GHO GLjPHWUH HQ PLOÃOtPHWUHV L HO UHQGLPHQW HQ
.JK

/HV SHFHV HVSHFLDOV FRP WHV L FRO]HV VHUDQ G·DFHU IRUMDW L HVWDUDQ SURWHJLWV FRQWUD OD
FRUURVLy

•

/HVXQLRQVVHUDQVROGDGHV

•

/D SLQWXUD ILQDO VHUj GH FRORU JURF VL HV FRQGXHL[ JDV HQ HVWDW JDVyV L YHUPHOO VL HV
FRQGXHL[JDVHQHVWDWOtTXLG

•

(OGLjPHWUHQRPLQDOVHUjGHWUHQWDGRVPLOÃOtPHWUHV PP DPEJUXL[GHSDUHWVGHGRV
L PLJ PLOÃOtPHWUHV  PP  HV WUREDUDQ GHVR[LGDWV DPE IzVIRU L HV SURWHJLUDQ DPE
SLQWXUDGHPLQL

•

/HVSHFHVHVSHFLDOVFRPWHVLFRO]HVVHUDQGHFRXUH

•

/HVXQLRQVHVIDUDQPLWMDQoDQWPDQHJXLQVVROGDWVSHUFDSLOÃODULWDWDPEDOLDWJHG·DUJHQW

•

/D SLQWXUD ILQDO VHUj GH FRORU JURF VL HV FRQGXHL[ JDV HQ HVWDW JDVyV L YHUPHOO VL HV
FRQGXHL[JDVHQHVWDWOtTXLG

,QYHUVRUDXWRPjWLF

'LYHUVRV

•

6HUjGHFRVPHWjOÃOLFGLVSRVDQWGHGXHVHQWUDGHVSHUDOHVDPSROOHVHQVHUYHLLUHVHUYDL
XQD VRUWLGD D OD FDQDOLW]DFLy JHQHUDO 7RWHV OHV VHYHV FRQQH[LRQV VHUDQ URVFDGHV
PLWMDQoDQWUjFRUGV

•

'LVSRVDUj GH GRV UHGXFWRUV GH SUHVVLy HQ XQ EORF L XQ LQGLFDGRU DXWRPjWLF GH OHV
DPSROOHVTXHHVWDQHQVHUYHL

•

'LVSRVDUj WDPEp G·XQD SODFD LQGLFDGRUD GHO UHQGLPHQW HQ .JK TXH VHUj G·XQ
TXLORJUDPSHUKRUD .JK SHUFDGDDPSROODHQVHUYHL

)DOTXHVIOH[LEOHV

•

(OILOWUHGHFRPSWDGRUVHUjGHFRVPHWjOÃOLFDPEHOHPHQWILOWUDQWLFODXGHSXUJD

•

6HUDQGHFDXW[~VLQWqWLFLSURWHFFLyH[WHULRUPLWMDQoDQWWUHQDWPHWjOÃOLF

•

/DYjOYXODG·H[FpVGHIOXL[VHUjGHFRVPHWjOÃOLFDPEURVFDFzQLFDWLSXV137SHUPHWUjHO
SDV GH JDV HQ DPEGXHV GLUHFFLRQV HIHFWXDQW HO FRQWURO GH IOXL[ HQ XQD VROD (O VHX
WDQFDPHQWVHUjDXWRPjWLFGDYDQWXQDXJPHQWGHFDEDO

•

'LVSRVDUDQGHUjFRUGVG·XQLyDOVVHXVH[WUHPV

•

(OGLjPHWUHLQWHULRUPtQLPVHUjGHQRXPLOÃOtPHWUHV PP 

•

(VWDUDQGLVVHQ\DWVSHUVXSRUWDUXQDSUHVVLyGHWUHQWDTXLORJUDPVSHUFHQWtPHWUHTXDGUDW
.JFP 

48$'5(
(OHPHQW
(OHPHQW


&DSDFLWDWGHOGLSzVLWHQOLWUHV
&DSDFLWDWGHOGLSzVLWHQOLWUHV






Ø9jOYXODIDVHOtTXLGD











Ø%ORFGHVHUYHL





















&DEDO











'LjPHWUH











Ø,QGLFDGRUGHQLYHOO











9jOYXODGHVHJXUHWDW

;(0(1(,(6
;(0(1(,(6


 
 


1250$7,9$
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV
DSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH
1RUPD81(,;©;HPHQHLHV&jOFXOL'LVVHQ\ª
5HJODPHQW G·$FWLYLWDWV 0ROHVWHV ,QVDOXEUHV 1RFLYHV L 3HULOORVHV 'HFUHW GHO  GH 1RYHPEUH GH

2UGHQDQoD UHJXODGRUD GH O·$FWXDFLy 0XQLFLSDO SHU FRPEDWUH D 0DGULG OD &RQWDPLQDFLy
$WPRVIqULFDGHO·([FHOÃOHQWtVVLP$MXQWDPHQWGH0DGULG

;DU[DGHFDQRQDGHV
/D[DU[DGHFDQRQDGHVSHUDWUDVEDOVGHJDVGHVGHOVHXHPPDJDW]HPDPHQWILQVDOVHXFRQVXP
HVSRGUjUHDOLW]DUHQHOVPDWHULDOVVHJHQWV
•



•

$FFHVVRULVSHUDOHVEDWHULHVG·DPSROOHV

5HJXODGRUG·DOWDSUHVVLy
•

(O GLjPHWUH QRPLQDO VHUj GH YLQWLFLQF PLOÃOtPHWUHV  PP  DPE JUXL[ GH SDUHWV GH
TXDWUHFRPD]HURFLQFPLOÃOtPHWUHV PP LHVWDUjSURWHJLWDPESLQWXUDGHPLQL

&RXUHGXUHVWLUDWVHQVHVROGDGXUD

,QGLFDGRUGHQLYHOO
•

•

1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,6+©,QVWDOÃODFLRQVGH6DOXEULWDW)XPVL*DVRV 

0$7(5,$/6

$FHUUHIRUoDWHVWLUDWVHQVHVROGDGXUD

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17

(OV PDWHULDOV GHOV FRQGXFWHV GH IXPV VHUDQ UHVLVWHQWV DOV PDWHL[RV DL[t FRP D OD FDORU L D OHV
FRUURVLRQVjFLGHVTXHSRJXHVVLQIRUPDUVH

19
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20

3RGUDQ HPSUDUVH PDWHULDOV UHIUDFWDULV IRUPLJy UHVLVWHQW DOV jFLGV PDWHULDO FHUjPLF DFHU
LQR[LGDEOHRTXDOVHYRODOWUHPDWHULDODGHTXDWLQGLFDWHQHOSURMHFWH

:P& 
6zOLGV



/tTXLGV



(OVWUDPVGHFRQQH[LyGHODFDOGHUDDOD[HPHQHLDVHUDQPHWjOÃOLFV
(Q HO FDV GH [HPHQHLHV PRGXODUV DTXHVWHV HV WUREDUDQ KRPRORJDGHV VHJRQV 5HLDO 'HFUHW
 GHO 0LQLVWHUL G·,QG~VWULD L (QHUJLD SXEOLFDW HQ HO %XWOOHWt 2ILFLDO GH O·(VWDW HO  GH
JHQHUGH

*DVRVRV

(OVUHJLVWUHVSHUDFRQWUROGHFRPEXVWLyHVUHDOLW]DUDQDOD6DODGH&DOGHUHVRDO·H[WHULRUSHUz
PDLHQFRPXQLFDFLyDPEORFDOVLQWHULRUV

,167$/Ã/$&,Ð
(OWUDoDWLOHVGLPHQVLRQVGHOD[HPHQHLDVHUDQHOVVXILFLHQWVSHUFUHDUODGHSUHVVLyTXHSURGXHL[L
O·HYDFXDFLyGHOVJDVRVDOHVYHORFLWDWVPtQLPHVG·H[SXOVLyGHIXPVSHU[HPHQHLDTXHV·LQGLTXHQ
DO48$'5(

(Q [HPHQHLHV QR VLWXDGHV D O·H[WHULRU L D GLVWjQFLHV D EXLWV VXSHULRUV D FLQF PHWUHV  P  HOV
UHJLVWUHV SHU D FRQWURO GH FRPEXVWLy WLQGUDQ XQD WDSD DPE WDQFDPHQW KHUPqWLF H[FHSWH VL OD
[HPHQHLD Wp XQD GHSUHVVLy VXSHULRU D TXDWUH   PPFD DPE GLjPHWUH LQIHULRU D YXLW
PLOÃOtPHWUHV PP LHVWLJXLHQ6DODGH&DOGHUHVGHJXGDPHQWYHQWLODGD

48$'5(
7LSXVGHFUHPDGRU
7LSXVGHFUHPDGRU


6HPSUHH[LVWLUDQGRVRULILFLVSHUDFRQWUROXQDFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP DODVRUWLGDGHOD
FDOGHUDLHQODVHYDXQLyDPEOD[HPHQHLDLXQDOWUHHQWUHXQ  LTXDWUH  PHWUHVGHODVRUWLGD
GHIXPVGHOD[HPHQHLDHOVHXGLjPHWUHVHUjHQWUHFLQF  LGHX  PLOÃOtPHWUHVLV·DVVHJXUDUj
HOVHXKHUPHWLFLWDW

&RPEXVWLEOH
&RPEXVWLEOH
*DV
*DV



*DVRLO&
*DVRLO&

&DUEy
&DUEy

/D[HPHQHLDQRDQLUjWUDYHVVDGDSHUHOHPHQWVDOLHQVDODPDWHL[DLQRV·XWLOLW]DUjFRPDHOHPHQW
FRQVWLWXWLXGHODPDWHL[DFDSSDUDPHQWGHO·HGLILFL

9HORFLWDWVHQPV 

WRWUHV







0RGXODQW







/D [HPHQHLD HVWDUj DwOODGD WqUPLFDPHQW SHU HYLWDU TXH OD WHPSHUDWXUD GH OD SDUHW GHOV ORFDOV
FRQWLJXVDOD[HPHQHLDQRVLJXLPDMRUGHFLQFJUDXVFHQWtJUDGV & SHUVREUHGHODGHSURMHFWH
LVHPSUHLQIHULRUDYLQWLYXLWJUDXVFHQWtJUDGV & 

(OVFRQGXFWHVGHIXPVVHUDQHVWDQFVLQRSRGUDQXWLOLW]DUVHSHUDDOWUHVXVRV

/·HVWUXFWXUDGHOD[HPHQHLDVHUjLQGHSHQGHQWGHO·REUDDODTXHV·XQLUjSHUVXSRUWVPHWjOÃOLFV

/HVERTXHVGHOHV[HPHQHLHVVHVLWXDUDQFRPDPtQLPDXQPHWUH P SHUVREUHGHOVFDUHQHUV
GHOHVWHXODGHVPXUVRTXDOVHYROREVWDFOHGLVWDQWPHQ\VGHGHXPHWUHV P 
6LODERFDGHOD[HPHQHLDVHVLWXDHQWUHHOVGHX  LHOVFLQTXDQWD  PHWUHVGHGLVWjQFLDGH
TXDOVHYROFRQVWUXFFLyKDXUjG·HVWDUDQLYHOOVXSHULRUDOGHODYRUDVXSHULRUGHOEXLWPpVDOWGHOD
FRQVWUXFFLyPpVSUz[LPD
/HV SRVVLEOHV VHFFLRQV GH OHV [HPHQHLHV VyQ FLUFXODU TXDGUDGD HOÃOtSWLFD R UHFWDQJXODU /D
UHODFLyHQWUHHOVDTXHL[RVRFRVWDWVSHWLWVDOVPDMRUVVHUjVXSHULRUDGRVWHUoRV  HQHOVGRV
~OWLPVFDVRV

6·HYLWDUDQHOVVRUROOVSURGXwWVSHUOHVGLODWDFLRQVGHOD[HPHQHLD
$O VHX SDV SHU IDoDQHV L HQYDQV HV GLVSRVDUDQ PDQHJXLQV GH GLjPHWUHV VXSHULRUV HQ TXDWUH
FHQWtPHWUHV FP DOVGHOWXEUHRPSOLQWO·HVSDLHQWUHDPEGyVDPEPDWHULDOUHVLVWHQWDOIRF

$Î//$0(1767Ë50,&6,$&Ô67,&6$17,9,%5$725,6
$Î//$0(1767Ë50,&6,$&Ô67,&6$17,9,%5$725,6
1250$7,9$
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV
DSURYDWSHO5HLDO'HFUHWGHGH-XOLROGH

$ODSDUWLQIHULRUGHOWUDPYHUWLFDOHVFRQVWUXLUjXQUHJLVWUHGHQHWHMDHQIRQVGHVDF,JXDOPHQW
V·LQVWDOÃODUDQUHJLVWUHVHQQRPEUHVXILFLHQWHQHOVWUDPVQRYHUWLFDOV

5HJODPHQW G·$FWLYLWDWV 0ROHVWHV ,QVDOXEUHV 1RFLYHV L 3HULOORVHV 'HFUHW GHO  GH 1RYHPEUH GH


(OV WUDPV GH FRQQH[Ly GH OD FDOGHUD D OD [HPHQHLD VHUDQ IjFLOPHQW GHVPXQWDEOHV VXSRUWDWV
UtJLGDPHQW L HVWDQFV HYLWDUDQ OD IRUPDFLy GH ERVVHV GH JDV L GLVSRVDUDQ G·HYDFXDFLy GH
FRQGHQVDWV

1RUPD %jVLFD GH O·(GLILFDFLy 1%(&7 &RQGLFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV 5HLDO 'HFUHW
GHO'H-XOLROG·

6LOHV[HPHQHLHVGHGLYHUVHVSODQWHVGHVHPERTXHQHQXQFRQGXFWHFRP~VHUjDWUDYpVG·XQWUDP
DVFHQGHQWDPEXQDDOWXUDVXSHULRUDXQDSODQWD

1RUPD %jVLFD GH O·(GLILFDFLy 1%(&$ ©&RQGLFLRQV $F~VWLTXHV DOV (GLILFLVª DSURYDGD SHU
RUGUHGHOGH6HWHPEUHGH

&DGDFDOGHUDDPESRWqQFLDVXSHULRUDFLQFFHQWV  N:WLQGUjXQD[HPHQHLDLQGHSHQGHQW

2UGHQDQoD0XQLFLSDOSHUDOD3URWHFFLyGHO0HGL$PELHQWFRQWUDOHV3HUWRUEDFLRQVSHU6RUROOVL
9LEUDFLRQV

(V GLVSRVDUj G·XQ UHJXODGRU PDQXDO GH WUHW HQ FDOGHUHV DPE PpV GH FLQTXDQWD   N: GH
SRWqQFLDDPEWRSDOOHQHOWDQFDPHQWGHOFLQTXDQWDSHUFHQW  GHODVHYDVHFFLy
(Q [HPHQHLHV LQWHULRUV D O·HGLILFL HV WDQFDUj HQ FDL[D KHUPqWLFD UHVLVWHQW D TXDWUHFHQWV JUDXV
FHQWtJUDGV & PDQWHQLQWXQDGLVWjQFLDGHFLQFFHQWtPHWUHV FP HQWUHODFDL[DLO·H[WHULRU
GHOFRQGXFWH

0$7(5,$/6
$wOODPHQWGH;DU[HVGH&DQRQDGHV
/HV SqUGXHV WqUPLTXHV JOREDOV KRUjULHV SHU OHV FRQGXFFLRQV TXH GLVFRUUHQ SHU ORFDOV QR
FDOHIDFWDWVQRVXSHUDUDQHOFLQFSHUFHQW  GHODSRWqQFLD~WLOLQVWDOÃODGD

(Q [HPHQHLHV H[WHULRUV D O·HGLILFL R DGRVVDGHV D HOO HOV PDWHULDOV HV FDOFXODUDQ SHU D GRVFHQWV
JUDXVFHQWtJUDGV & LOHVSqUGXHVFDORUtILTXHVSHUODVHYDVXSHUItFLHVHUDQLQIHULRUVDOVYDORUV
UHIOHFWLWVDO48$'5(

$OHVLQVWDOÃODFLRQVTXHFRQWLQJXLQIOXLGVDWHPSHUDWXUDVXSHULRUDTXDUDQWDJUDXVFHQWtJUDGV 
& HVGLVSRVDUjXQDwOODPHQWWqUPLFHTXLYDOHQWDOVJUXL[RVTXHV·LQGLTXHQDO48$'5(
SHUDXQPDWHULDOHOFRHILFLHQWGHFRQGXFWLYLWDWWqUPLFDGHOTXDO pVGH]HURFRPD]HURTXDUDQWD
 :P &  D YLQW JUDXV FHQWtJUDGV  &  SHU D FDQRQDGHV TXH GLVFRUUHQ SHU ORFDOV QR
FDOHIDFWDWVFDPEUHVYLVLWDEOHVLHL[LGHVGHYHQWLODFLy

48$'5(
7LSXVGHFRPEXVWLEOH
7LSXVGHFRPEXVWLEOH





3qUGXHVFDORUtILTXHV
3qUGXHVFDORUtILTXHV
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'LjPHWUH'GHODFDQRQDGD
'LjPHWUH'GHODFDQRQDGD
HQPP



$QWLYLEUDWRULV

7HPSHUDWXUDGHOIOXLGHQ&
D

D
D



D



/DLPSODQWDFLyGHOVHTXLSVHVUHDOLW]DUjVREUHDPRUWLGRUVRHOHPHQWVHOjVWLFVLRVREUHEDQFDGD
DQWLYLEUDWzULDGHJXGDPHQWDwOODGDGHO·HVWUXFWXUD
/HV FRQQH[LRQV GHOV HTXLSV DPE OHV FDQDOLW]DFLRQV HV UHDOLW]DUj PLWMDQoDQW GLVSRVLWLXV
DQWLYLEUDWRULV

*UXL[PtQLPG·DwOODPHQWWqUPLFHQPP
*UXL[PtQLPG·DwOODPHQWWqUPLFHQPP

'= 









'= 









'= 









'=









'









3HU D FDQRQDGHV TXH GLVFRUUHQ SHU O·H[WHULRU HO JUXL[ PtQLP VHUj O·LQGLFDW DO 48$'5( 
LQFUHPHQWDWHQGHXPLOÃOtPHWUHV PP 
3HU D PDWHULDOV DPE FRQGXFWLYLWDW WqUPLFD GLIHUHQW GH  :P & HO JUXL[ HV GHWHUPLQDUj
DSOLFDQW OD IyUPXOD VHJHQW XWLOLW]DEOH TXDQ O·DwOODPHQW DGRSWD IRUPHV DPE VXSHUItFLHV
SODQRSDUDOÃOHOHV
e = (valor exigit) x

/HV [DU[HV GH FDQRQDGHV V·LQVWDOÃODUDQ SHU ]RQHV TXH QR UHTXHUHL[LQ XQ DOW QLYHOO G·H[LJqQFLHV
DF~VWLFDPHQWLSUHIHUHQWPHQWSHUFRQGXFWHVHQUHJLVWUDEOHVG·REUDLIL[DFLRQVDQWLYLEUDWzULHV
/HV[DU[HVGHFDQRQDGHVHVWDUDQHTXLSDGHVDPEGLVSRVLWLXVSHUHYLWDUHOVFRSVG·DULHW
RK (Q DTXHOOV FDVRV HQ TXq HV SUHYHJL XQD PDMRU WUDQVPLVVLy GH YLEUDFLRQV V·HPSUDUDQ
EDQFDGHVG·LQqUFLDDPEHOHPHQWVELHOjVWLFVRVXUR

,167$/Ã/$&,Ð
;DU[HVGHFDQRQDGHV
$EDQV GH OD FROÃORFDFLy GH O·DwOODPHQW KDXUj G·KDYHUVH WUHW GH OD VXSHUItFLH GH OHV FDQRQDGHV
WRWDPDWqULDHVWUDQ\DURYHOOHWF
$ FRQWLQXDFLyHVGLVSRVDUDQGXHVFDSHVGHSLQWXUDDQWLR[LGDQWRXQDDOWUDSURWHFFLyVLPLODUHQ
WRWVHOVHOHPHQWVPHWjOÃOLFVTXHQRHVWLJXLQGHJXGDPHQWSURWHJLWVFRQWUDO·R[LGDFLy

Ȝ (mm)
0,040

/·DwOODPHQWV·HIHFWXDUjDEDVHGHPDQWHVIHOWUHVSODQ[HVVHJPHQWVFRTXHWHVVXSRUWDGHVG·DFRUG
DPEOHVLQVWUXFFLRQVGHOIDEULFDQWFXLGDQWTXHIDFLXQVHLHQWFRPSDFWHLIHUPHQOHVSHFHVDwOODQWV
LTXHHVPDQWLQJXLXQLIRUPHHOJUXL[

(QHOFDVGHFRQGXFWHVRFDQRQDGHVGHVHFFLyFLUFXODUV·HPSUDUjODIyUPXODVHJHQW

re
re'
Ln
ri =
ri 
Ȝ
Ȝ'

Ln

4XDQHOJUXL[GHO·DwOODPHQWH[LJLWUHTXHUHL[LGLYHUVHVFDSHVG·DTXHVWHVSURFXUDUjTXHOHVMXQWHV
ORQJLWXGLQDOVLWUDQVYHUVDOVGHOHVGLVWLQWHVUDSHVQRFRLQFLGHL[LQLTXHFDGDFDSDTXHGLIHUPDPHQW
IL[DGD

2QULpVHOUDGLLQWHULRUGHO·DwOODPHQWLJXDODOUDGLH[WHULRUGHOFRQGXFWHRFDQRQDGDUHLUH·VyQ
HOVUDGLVH[WHULRUVGHO·DwOODQWHQO·XQLO·DOWUHFDVλ i λ‘ VyQOHVFRQGXFWLYLWDWVWqUPLTXHV

/·DwOODPHQWDQLUjSURWHJLWDPEHOVPDWHULDOVQHFHVVDULVSHUTXqQRHVGHWHULRULHQHOWUDQVFXUVGHO
WHPSV

(Q OHV [DU[HV GH FDQRQDGHV HQWHUUDGHV GH VLVWHPHV XUEDQV R FROÃOHFWLXV SRGUj MXVWLILFDUVH HQ
SURMHFWHXQDDOWUDVROXFLyGLIHUHQWGHODG·DTXtH[LJLGD

(O UHFREULPHQW R SURWHFFLy GH O·DwOODPHQW HV IDUj GH PDQHUD TXH DTXHVW TXHGL IHUP L KR IDFL
GXUDGRU6·H[HFXWDUjGLVSRVDQWDPSOLVVRODSLVSHUHYLWDUSDVVRVG·KXPLWDWDO·DwOODPHQWLFXLGDQW
TXHQRV·DL[DIL

$wOODPHQWVG·HTXLSVLGLSzVLWV

(Q OHVFDQRQDGHVLHTXLSVVLWXDWVDODLQWHPSqULHOHVMXQWHVYHUWLFDOV LKRULW]RQWDOVVHVHJHOODUDQ
FRQYHQLHQWPHQW L O·DFDEDW VHUj LPSHUPHDEOH R LQDOWHUDEOH D OD LQWHPSqULH UHFRPDQDQWVH HOV
UHYHVWLPHQWVPHWjOÃOLFVVREUHEDVHG·HPXOVLyDVIjOWLFDREDQGDELWXPLQRVD

4XDQODVXSHUItFLHGHSqUGXHVVLJXLVXSHULRUDGRVPHWUHVTXDGUDWV P HOJUXL[VHUjFRPD
PtQLPGHWUHQWDPLOÃOtPHWUHV PP 
(QHOFDVGHGLSzVLWVDFXPXODGRUVLLQWHUFDQYLDGRUVGHFDORUDPEVXSHUItFLHGHSqUGXHVLQIHULRUVD
GRVPHWUHVTXDGUDWV P HOJUXL[VHUjFRPDPtQLPGHWUHQWDPLOÃOtPHWUHV PP 

4XDQ VLJXL QHFHVVjULD OD FROÃORFDFLy GH IOHL[RV GLVWDQFLDGRUV DPE REMHFWH GR VXEMHFWDU HO
UHYHVWLPHQWLSURWHFFLyLFRQVHUYDUXQJUXL[KRPRJHQLGHO·DwOODPHQWSHUHYLWDUSDVGHFDORUGLQV
O·DwOODPHQW SRQWV WqUPLFV  HV FROÃORFDUDQ UHEODGHV HQWUH HOV HVPHQWDWV GLVWDQFLDGRUV L O·DQHOOD
GLVWDQFLDGRUDFRUUHVSRQHQWSODTXHWHVG·DPLDQWRPDWHULDOVLPLODUGRJUXL[DGHTXDW

(Q JHQHUDGRUV GH FDORU DPE SRWqQFLD LQIHULRU D FLQTXDQWD   N: LQVWDOÃODWV HQ ORFDOV
FDOHIDFWDWVQRV·H[LJHL[DwOODPHQWWqUPLF

)LQV D XQ GLjPHWUH GH FHQW FLQTXDQWD PLOÃOtPHWUHV  PP  O·DwOODPHQW WqUPLF GH FDQRQDGHV
SHQMDGHVRHQFDVWDGHVKDXUjGHUHDOLW]DUVHVHPSUHDPEFRTXHWHVQRDGPHWHQWVHSHUDDTXHVW
IL OD XWLOLW]DFLy GH OODQHV D JUDQHO R IHOWUHV QRPpV SRGUDQ XWLOLW]DUVH DwOODPHQWV D JUDQHO HQ
FDQRQDGHVHQFDVWDGHVDOVzO

(Q WRW FDV L LQGHSHQGHQWPHQW GHOV JUXL[RV PtQLPV FLWDWV OD VXSHUItFLHH[WHULRU GH O·DwOODPHQW QR
SRGUjSUHVHQWDUHQVHUYHLXQDWHPSHUDWXUDVXSHULRUDTXLQ]HJUDXVFHQWtJUDGV & VREUHODGH
O·DPELHQW

$wOODPHQWVDF~VWLFV

(Q FDS FDV HQ OHV FDQRQDGHV O·DwOODPHQW SHU VHFFLy L FDSD SUHVHQWDUj PpV GH GXHV MXQWHV
ORQJLWXGLQDOV

/·DwOODPHQWDHULPtQLPH[LJLEOHDOVHOHPHQWVFRQVWUXFWLXVTXHFRQIRUPHQHOVORFDOVTXHDOORWJHQHOV
HTXLSVVHUjGHFLQTXDQWDFLQF  G%$

(OUHFREULPHQWRSURWHFFLyGHO·DwOODPHQWGHOHVFDQRQDGHVLHOVVHXVDFFHVVRULVKDXUDQGHTXHGDU
OOLVRV L IHUPV 3RGUDQ XWLOLW]DUVH SURWHFFLRQV DGGLFLRQDOV GH SOjVWLF DOXPLQL HWF VHQW DTXHVWHV
UHFRPDQDEOHVHQOHVFDQRQDGHVVLWXDGHVDODLQWHPSqULH(QDTXHVWVFDVRVHQOHVFRO]HVLODUHVWD
G·HOHPHQWVGHIRUPDHVUHDOLW]DUjODSURWHFFLyHQVHJPHQWVLQGLYLGXDOVHQJUDSDWVHQWUHVL

(OV IDEULFDQWV GHOV HTXLSV GHWDOODUDQ HQ OD VHYD GRFXPHQWDFLy WqFQLFD HOV QLYHOOV GH SRWqQFLD
DF~VWLFDHQG%$HQUqJLPQRUPDOGHIXQFLRQDPHQW
$OV LPPREOHV HQ TXq FRH[LVWHL[LQ KDELWDWJHV L DOWUHV XVRV DXWRULW]DWV SHU OHV 2UGHQDQFHV
0XQLFLSDOV QR HV SHUPHWUj OD LQVWDOÃODFLy IXQFLRQDPHQW R ~V GH PjTXLQHV R HTXLSV HO QLYHOO
G·HPLVVLyVRQRUDGHODTXDOH[FHGHL[LGHYXLWDQWD  G%$

/·DwOODPHQWWqUPLFGH[DU[HVHQWHUUDGHVKDXUjGHSURWHJLUVHGHODKXPLWDWLGHOVFRUUHQWVG·DLJXD
VXEWHUUjQLHVRYHVVDPHQW

/HV PjTXLQHV R HTXLSV JHQHUDGRUV GH VRUROOV GH QLYHOO VXSHULRU D YXLWDQWD   G%$ HQ HGLILFLV
IDEULOVV·LQVWDOÃODUDQHQORFDOVDwOODWVHQHOVTXHQRVHVREUHSDVVLHOGLWQLYHOO
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/HVYjOYXOHVEULGHVLDFFHVVRULVV·DwOODUDQSUHIHUHQWPHQWDPEFDVTXHWVDwOODQWVGHVPXQWDEOHVGH
GLYHUVHV SHFHV DPE HVSDL VXILFLHQW SHUTXq HQ WUHXUH·OV HV SXJXLQ GHVPXQWDU DTXHOOHV GHL[DQW
HVSDL SHU WUHXUH HOV FDUDJROV  GHO PDWHL[ JUXL[ TXH HO FDORULIXJDW GH OD FDQRQDGD HQ TXq HVWDQ
,QWHUFDODWV GH PDQHUD TXH DOKRUD TXH SURSRUFLRQD XQ SHUIHFWH DwOODPHQW VLJXLQ IjFLOPHQW
GHVPXQWDEOHV SHU D OD UHYLVLy G·DTXHVWHV SDUWV VHQVH GHWHULRUDPHQW GHO PDWHULDO DwOODQW 6L pV
QHFHVVDULGLVSRVDUDQGHGUHQDWJH

7RWV HOV HOHPHQWV DQWLYLEUDWRULV TXH LQWHUYLQJXLQ HQ XQD EDQFDGD R HTXLS WLQGUDQ OD PDWHL[D
IUHTqQFLDQDWXUDOFHGLQWODPDWHL[DORQJLWXGVRWDODFjUUHJDFRUUHVSRQHQW
(OVDQWLYLEUDGRUVTXHGDUDQLQVWDOÃODWVGHPDQHUDTXHVXSRUWLQODPDWHL[DFjUUHJD
/D IRUPD GH IL[DFLy GHOV DQWLYLEUDWRULV KD GH VHU DTXHOOD TXH PLOORU SHUPHWL OD IXQFLy D TXq HV
GHVWLQHQSRGHQWHVWDUUHDOLW]DGDPLWMDQoDQWHVSjUUHFVRSXQWVGHVROGDGXUD

(TXLSVLGLSzVLWV

6·LQVWDOÃODUDQ OLPLWDGRUV G·DPSOLWXG HQ DTXHOOV FDVRV HQ TXq HV SUHYHJL XQ IRUW EDODQFHLJ HQ
DWXUDGHVRDUUHQFDGHV

(OVFDVTXHWVVHVXEMHFWDUDQSHUPLWMjG·DEUDoDGRUHVGHFLQWDPHWjOÃOLFDSURYHwGDGHWDQFDPHQWV
G·DOoDSUHPSHUTXqVLJXLVHQ]LOOHOVHXPXQWDWJHLGHVPXQWDWJH

6·DGPHWHQ HOHPHQWV DQWLYLEUDGRUV PHWjOÃOLFV L GH FDXW[~ KDYHQW G·DVVHJXUDUVH HQ DTXHVW FDV
TXHHOVSURGXFWHVSHWUROtIHUVQRDIHFWDUDQXQUjSLGHQYHOOLPHQWGHOPDWHL[

'DYDQW OHV EULGHV V·LQVWDOÃODUj O·DwOODPHQW SHU PLWMj GH FRURQHV IURQWDOV HQJUDSDGHV L GH WDO
IRUPDTXHSXJXLQWUHXUH·VDPEIDFLOLWDWHOVSHUQVGHOHVGLWHVEULGHV
(QHOFDVG·DFFHVVRULVSHUDUHGXFFLRQVODFDQRQDGDGHPDMRUGLjPHWUHGHWHUPLQDUjHOJUXL[GHO
PDWHULDODHPSUDU
6·HYLWDUjHQHOVVXSRUWVHOFRQWDFWHGLUHFWHHQWUHDTXHVWVLODFDQRQDGD

4XDQV·XWLOLW]LQDQWLYLEUDGRUVGHFDXW[~VHUDQGHOWLSXVDQWLOOLVFDQW

(/(0(176$8;,/,$56
(/(0(176$8;,/,$56
1250$7,9$

(OUHFREULPHQWLSURWHFFLyGHOVHTXLSVKDXUjGHTXHGDUOOLVLIHUPSRGHQWXWLOLW]DUVHSURWHFFLRQV
DGGLFLRQDOVGHSOjVWLFDOXPLQLHWFVHQWREOLJDWRULHOVHX~VSHUDHTXLSVVLWXDWVDODLQWHPSqULH

5HJODPHQWG·$SDUHOOVD3UHVVLy5HLDO'HFUHWGHOG·$EULO

(QDTXHVWFDVHVUHDOLW]DUjODSURWHFFLyDPEVHJPHQWVLQGLYLGXDOVHQJUDSDWVHQWUHVL

1RUPD81(,;&DQDOLW]DFLRQVG·$FHUSHUDFRPEXVWLEOHVJDVRVRV=RQHVGHVHJXUHWDWL
FRHILFLHQWVGHFjOFXOVHJRQVHPSODoDPHQW

,QVRQRULW]DFLy
(OVQLYHOOVVRQRUVFRQWLQXVHTXLYDOHQWVPj[LPVTXHHVSRGHQDFRQVHJXLUDOVORFDOVHVUHIOHFWHL[HQ
DO48$'5(
48$'5(

1RUPD 81(,;  &DQDOLW]DFLRQV SHU D FRPEXVWLEOHV JDVRVRV *UXL[RV PtQLPV SHU D
FDQRQDGHVG·DFHU

0$7(5,$/6
'XUDQWHOGLD
'XUDQWHOGLD
K 

'XUDQWOD
'XUDQWOD
QLW K 

(VWDGHV





'RUPLWRULV





6HUYHLV



³

(VFRQVWUXLUDQHQ[DSDG·DFHUODPLQDWDPEUHVLVWqQFLDPtQLPDDUXSWXUDGHFLQFPLOTXLORJUDPV
SHU FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  L OtPLW HOjVWLF LQIHULRU D WUHV PLO VLVFHQWV TXLORJUDPV SHU
FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  R G·XQ DOWUH PDWHULDO HVWDQF L UHVLVWHQW DOV HVIRUoRV TXH
VXSRUWDUj

=RQHVFRPXQHV



³

/HVYLUROOHVLIRQVDQLUDQXQLWVSHUVROGDGXUDHOqFWULFDDOPj[LPWDQWG·LQWHULRUFRPH[WHULRUPHQW

=RQHVHVWDGD





7LQGUDQIRUPDFLOtQGULFDLIRQVHOÃOLSVRwGDOVRWRULHVIqULFV

'RUPLWRULV



³

'LVSRVDUDQGHPDQHJXLQVGHFRQQH[LySHUDOHVIXQFLRQVVHJHQWV

6HUYHLV



³

•

&RQQH[LyDPEFLUFXLWGHFDOGHUDIOXL[DODJHQHUDWULXLQIHULRU 

=RQHVFRPXQHV



³

•

&RQQH[LySHUDDERFDPHQWDO·H[WHULRU HQODJHQHUDWULXVXSHULRU 

$GPLQLVWUDWLX

'HVSDW[RVSURIHVVLRQDOV



³

LG·RILFLQHV

2ILFLQHV



³

•

&RQQH[LySHUDYLVRUG·DERFDPHQWHQ6DODGH&DOGHUHV

=RQHVFRPXQHV



³

•

&RQQH[LySHUDGHVJXjV HQODJHQHUDWULXLQIHULRU 

=RQHVHVWDGD



³

'RUPLWRULV





=RQHVFRPXQHV



³

$XOHV



³

(QLQVWDOÃODFLRQVDPEGLSzVLWG·H[SDQVLyWDQFDWDTXHVWVXSRUWDUjXQDSUHVVLyKLGUjXOLFDVXSHULRU
DXQFRPDFLQF  YHJDGHVODTXHKDJLGHVXSRUWDUDUqJLPLGHWUHVFHQWVTXLORSDVFDOV 
N3D FRPDPtQLP

6DODOHFWXUD



³

(OGLSzVLWWLQGUjXQDPHPEUDQDHOjVWLFDSHUHYLWDUHOFRQWDFWHGLUHFWHHQWUHO·DLJXDLO·DLUH

=RQHVFRPXQHV



³

7LSXVG·HGLILFL
7LSXVG·HGLILFL
5HVLGHQFLDOSULYDW

5HVLGHQFLDOS~EOLF

6DQLWDUL

'RFHQW

/RFDO
/RFDO

'LSzVLWVG·H[SDQVLyREHUWV

(QHOFDVTXHHOGLSzVLWG·H[SDQVLyVLJXLPHWjOÃOLFHVSURWHJLUjFRQWUDODFRUURVLy

'LSzVLWVG·H[SDQVLyWDQFDWV

'LVSRVDUDQGHWLPEUHDPEODSUHVVLyPj[LPDTXHSXJXLVXSRUWDU

$TXHVWV YDORUV Pj[LPV VyQ HOV PDWHL[RV TXH QR HV SRGHQ VREUHSDVVDU SURGXwWV SHU OHV
LQVWDOÃODFLRQV

9jOYXOHVGHVHJXUHWDW
4XDQODSUHVVLyHQOD[DU[DGHGLVWULEXFLyGHYDSRUG·DLJXDRG·DLJXDVREUHHVFDOIDGDH[FHGHL[L
GH WUHVFHQWV FLQTXDQWD TXLORSDVFDOV  N3D  R VLJXL VXSHULRU D OD SUHVVLy GHOV DSDUHOOV HV

$QWLYLEUDWRULV





5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV
DSURYDWSHO5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH
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SUHYHXUDQ HQ O·HVFRPHVD GHVSUpV GHO UHJXODGRU D OD SDUW GH EDL[D SUHVVLy XQD R GLYHUVHV
YjOYXOHVGHVHJXUHWDWUHJXODGHVDODSUHVVLyGHWUHEDOOGLQVXQVOtPLWVGHVHJXUHWDW

(QOHV[DU[HVGHFDQRQDGHVHQTXqV·HPSULQGLODWDGRUVGHTXDOVHYROWLSXVHVGLVSRVDUDQVXSRUWV
IL[RVTXHLPPRELOLW]LQOHVFDQRQDGHVHQHOVSXQWVPLWMDQVHQWUHHOVGLODWDGRUVLVXSRUWVOOLVFDQWVHQ
HOVGLODWDGRUVSHUDEVRUELUHOVHVIRUoRVODWHUDOV

$TXHVWHV YjOYXOHV GH VHJXUHWDW GHVFDUUHJDUDQ D O·DWPRVIHUD L HVWDUDQ GRWDGHV GH SURWHFFLRQV
FRQWUDDFFLGHQWVRGDQ\VSHOVHXIXJD

(Q WRWD LQVWDOÃODFLy G·DLJXD H[LVWLUj XQ FLUFXLW G·DOLPHQWDFLy TXH GLVSRVDUj G·XQD YjOYXOD GH
UHWHQFLyLXQDDOWUDGHWDOODEDQVGHODVHYDFRQQH[LyDODLQVWDOÃODFLy

6·LQVWDOÃODUjYjOYXODGHVHJXUHWDWHQFLUFXLWVG·DLJXDDPEH[SDQVLyREHUWDVLODSUHVVLyKLGURVWjWLFD
VREUHFDOGHUHVpVVXSHULRUDWUHQWDFLQF  PFD

/·DOLPHQWDFLyG·DLJXDSRGUjUHDOLW]DUVHDOGLSzVLWG·H[SDQVLyRDXQDFDQRQDGDGHUHWRUQ

(VUHFRPDQDODLQVWDOÃODFLyGHYjOYXODGHVHJXUHWDWHQLQVWDOÃODFLRQVDPEFLUFXLWVWDQFDWVG·DLJXD

(V SHUPHW O·DOLPHQWDFLy DXWRPjWLFD G·DLJXD D OHV LQVWDOÃODFLRQV ~QLFDPHQW TXDQ HVWLJXL
VXILFLHQWPHQWJDUDQWLWHOVHXFRQWUROG·HVWDQTXLWDW

9DOYXOHULD

1R SRGUj UHDOLW]DUVH OD GLWD DOLPHQWDFLy DPE XQD FRQQH[Ly GLUHFWD D OD [DU[D GH GLVWULEXFLy
G·DLJXDXUEDQDVHQWQHFHVVjULDXQDVHSDUDFLyHQWUHDPEGyVFLUFXLWV

/HVYjOYXOHVHVWUREDUDQFRPSOHWHVLVHUDQHVWDQTXHVLQWHULRULH[WHULRUPHQW
$OHVYjOYXOHVTXHGLVSRVLQGHYRODQWDTXHVWWLQGUjXQGLjPHWUHH[WHULRUPDMRUDTXDWUHYHJDGHV
HOGLjPHWUHQRPLQDOGHOHVYjOYXOHVDPEXQPj[LP RYLQWFHQWtPHWUHV

6·LQVWDOÃODUjXQHTXLSSHUDGHSXUDFLyGHIXPVHQDTXHOOVFDVRVHQTXqQRHVSXJXLQJDUDQWLUXQV
tQGH[V LJXDOV R PpV IDYRUDEOHV DOV H[LJLWV TXH VL pV SRVVLEOH VHUDQ LQGHSHQGHQWV SHU D FDGD
FDOGHUD

G
G

7RWDYjOYXODTXHYDJLDHVWDUVRWPHVDDSUHVVLRQVLJXDOVRVXSHULRUVDVHL[DQWDTXLORSDVFDOV 
N3D SRUWDUjHQFXQ\DGDODPj[LPDSUHVVLyGHWUHEDOODTXqHVSRWVRWPHWUH

6·LQVWDOÃODUjXQHTXLSSHUDOWUDFWDPHQWG·DLJXDG·DOLPHQWDFLyHQHOFDVTXHQRHVFRPSOHL[LQSHU
DDTXHVWDOHVOLPLWDFLRQVHVSHFLILFDGHVSHOVIDEULFDQWVGHOVHTXLSV

7RWDYjOYXODSRUWDUjHQFXQ\DWHOGLjPHWUHQRPLQDO '1 HQSRO]DGHVRPLOÃOtPHWUHV
/HVYjOYXOHVLDL[HWHVILQVDXQGLjPHWUHQRPLQDOGHFLQTXDQWDPLOÃOtPHWUHV PP HVFRQVWUXLUDQ
HQEURQ]HROODXWy
/HV YjOYXOHV GH GLjPHWUH VXSHULRU D FLQTXDQWD PLOÃOtPHWUHV  PP  HV FRQVWUXLUDQ HQ IRVD L
EURQ]HMR HQ EURQ]H VL OD SUHVVLy TXH VXSRUWDUDQ pV LQIHULRU D  N3D L HQ DFHU R HQ DFHU L
EURQ]HVLODSUHVVLypVVXSHULRUDN3D/DSqUGXDGHFjUUHJDGHOHVYjOYXOHVHQSRVLFLy
REHUWD L FLUFXODQW SHU ¶WX LQWHULRU XQ FDEDO LJXDO D TXq FLUFXODULD SHU XQD FDQRQDGD LJXDO DO
GLjPHWUHQRPLQDOGHODYjOYXODDPEXQDYHORFLWDWGH]HURFRPDQRXPHWUHVSHUVHJRQ PV 
VHUjLQIHULRUDODSURGXwGDSHUXQDFDQRQDGDGHIHUURGHOPDWHL[GLjPHWUHLORQJLWXGGRQDGDSHO
48$'5(

,167$/Ã/$&,Ð
'LSzVLWVG·H[SDQVLyREHUWV
/DFDSDFLWDWGHOGLSzVLWG·H[SDQVLyVHUjODVXILFLHQWSHUDEVRUELUODYDULDFLyGHOYROXPGHO·DLJXD
HQSDVVDUGHTXDWUHJUDXVFHQWtJUDGV & DODWHPSHUDWXUDGHUqJLP
4XHGDSURKLELGDODLQVWDOÃODFLyG·HOHPHQWVGHWDOOHQWUHHOGLSzVLWG·H[SDQVLyLO·HTXLSR[DU[DD
TXqVHUYHL[
6·LQVWDOÃODUDQDODSDUWPpVDOWDGHO·HGLILFDFLyLHQOORFVHPSUHDFFHVVLEOH
&DSSXQWGHODLQVWDOÃODFLyTXHGDUjHQGHSUHVVLySHUPHWHQWDTXHVWDO·HYDFXDFLyGHOSRVVLEOHDLUH
SHOVFLUFXLWV

48$'5(
7LSXVGHYjOYXOD
7LSXVGHYjOYXOD

3qUGXDGHFjUUHJD
3qUGXDGHFjUUHJD
HTXLYDOHQWHQPP
HTXLYDOHQWHQPP

'HFRPSRUWDERODRSDSDOORQD



'HVHLHQW



'HUHJXODFLyGHVXSHUItFLHGHFDOHIDFFLy



'HUHWHQFLy



6·LQVWDOÃODUj SUHIHUHQWPHQW HQ FRQQH[Ly GLUHFWD DPE OD FDOGHUD L VL DL[z QR IRV SRVVLEOH HV
FRQQHFWDUjHQODFDQRQDGDG·LPSXOVLyLHOPpVSUz[LPSRVVLEOHDHOOD
(VWDUDQFDORULIXJDWVLQRH[SRVDWVDSRVVLEOHVFRQJHODFLRQV DL[tFRPV·HYLWDUDQFRQJHODFLRQVHQ
OHVFDQRQDGHVGHVREUHw[L
(VGRWDUjHOVLVWHPDG·XQYLVRUSHUDFRPSURYDFLyGHOQLYHOOG·DLJXDDO·LQVWDOÃODFLy
/DFDQRQDGDGHFRQQH[LyDOGLSzVLWG·H[SDQVLyWLQGUjXQGLjPHWUHLQWHULRUPtQLPGH

(OJUXL[PtQLPGHOFRVVHUjGHGRVPLOÃOtPHWUHV PP 

G HQPLOÃOtPHWUHV

3XUJDGRUVDXWRPjWLFVLPDQXDOV

VHQW3ODSRWqQFLDLQVWDOÃODGDHQN:0DLVHUjLQIHULRUDYLQWLVLVPLOÃOtPHWUHV PP 

/DVHYDH[HFXFLyVHUjSHUURVFDU

(OYROXPFRPSUqVHQWUHODFRQQH[LyGHODFDQRQDGDG·H[SDQVLyLODG·DERFDPHQWVHUjPDMRUGHO
VLVSHUFHQW  GHOYROXPWRWDOGHODLQVWDOÃODFLyLKDXUjGHTXHGDUVHPSUHTXDQODWHPSHUDWXUD
GHO·DLJXDGHODLQVWDOÃODFLyVLJXLODGHO·DPELHQWXQYROXPG·DLJXDPtQLPDO·LQWHULRUGHOYDVG·XQ
GRVSHUFHQW GHOYROXPWRWDOGHODLQVWDOÃODFLy

(OV VHXV HOHPHQWV VHUDQ LQDOWHUDEOHV D O·DLJXD FDOHQWD L HO FRQMXQW HV WUREDUj KRPRORJDW SHO
0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD

(Q FDV GH GLYHUVRV JHQHUDGRUV HV SRGUj UHDOLW]DU O·H[SDQVLy D WUDYpV G·XQ FROÃOHFWRU FRP~ DPE
GLjPHWUH,QWHULRUGRQDWSHUODIyUPXOD

(OVSXUJDGRUVSHUPHWUDQHOLPLQDUDXWRPjWLFDPHQWO·DLUHFRQWLQJXWHQOHVFDQRQDGHV
(VUHDOLW]DUDQDPEFRVHQEURQ]HROODXWyJUXL[PtQLPGHGRVPLOÃOtPHWUHV PP 

G HQPLOÃOtPHWUHV

&RPSHQVDGRUVGHGLODWDFLyLDOWUHVDFFHVVRULV
6·XWLOLW]DUDQ GLODWDGRUV GH PDQ[D R GLODWDGRUV GH WLSXV OLUD TXH VHUDQ G·DFHU GROo R GH FRXUH
TXDQODFDQRQDGDVLJXLGHFRXUH



VHQW3ODSRWqQFLDWRWDOLQVWDOÃODGDHQN:

(VSHUPHWO·~VGHFDQYLVGHGLUHFFLyDILG·DFRQVHJXLUHOHPHQWVGLODWDGRUVVHPSUHTXHV·HPSULQ
FRUEHVDPEXQUDGLVXSHULRUDFLQF  YHJDGHVHOGLjPHWUHGHODFDQRQDGD

3RGUjLQVWDOÃODUVHXQDYjOYXODGHWUHVYLHVHQWUHHOJHQHUDGRULHOGLSzVLWG·H[SDQVLyGHPDQHUD
TXH FRPXQLTXL DXWRPjWLFDPHQW HO JHQHUDGRU DPE O·DWPRVIHUD HQ LQFRPXQLFDU DTXHOO DPE HO
GLSzVLWG·H[SDQVLy

(OVHOHPHQWVGLODWDGRUVVHUDQGHOPDWHL[PDWHULDOTXHODFDQRQDGDVREUHODTXDOV·LQVWDOÃOHQVHQW
OHVVHYHVORQJLWXGVOHVDGHTXDGHVSHUDEVRUELUOHVGLODWDFLRQVSUHYLVWHV

(QFDVGHGLYHUVRVJHQHUDGRUVpVREOLJDWzULDIHOLFLWDWYjOYXODGHWUHVYLHVHQWUHFDGDJHQHUDGRUL
HOFROÃOHFWRUG·H[SDQVLy

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17
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eVUHFRPDQDEOHO·~VG·XQGLSzVLWG·H[SDQVLySHUFDGDJHQHUDGRU

6·LQVWDOÃODUDQ SXUJXHV DXWRPjWLTXHV R PDQXDOV HQ TXDQWLWDW VXILFLHQW SHU HYLWDU OD IRUPDFLy GH
ERVVHVG·DLUHHQOHV[DU[HVGHFDQRQDGHVRDSDUHOOVXQHOVTXHDL[zSRJXpVRFyUUHU

'LSzVLWVG·H[SDQVLyWDQFDWV
/DFDSDFLWDWGHOGLSzVLWG·H[SDQVLyVHUjODVXILFLHQWSHUDEVRUELUODYDULDFLyGHOYROXPGHO·DLJXD
HQSDVVDUGHTXDWUHJUDXVFHQWtJUDGV & DODWHPSHUDWXUDGHUqJLP

&RPSHQVDGRUVGHGLODWDFLyLDOWUHVDFFHVVRULV
/HVGLVWjQFLHVHQWUH HOHPHQWVGLODWDGRUV VHUDQWDOVTXHOHVWHQVLRQVHQOHVILEUHVPpVWHVDGHVQR
VLJXLQVXSHULRUVDQRUDQWDPHJDSDVFDOV 03D HQTXDOVHYROHVWDWWqUPLFGHODLQVWDOÃODFLy

4XHGDSURKLELGDODLQVWDOÃODFLyG·HOHPHQWVGHWDOOHQWUHHOGLSzVLWG·H[SDQVLyLO·HTXLSR[DU[DD
TXqVHUYHL[HQ

(OV HOHPHQWV GLODWDGRUV V·LQVWDOÃODUDQ GH PDQHUD TXH QR REVWDFXOLW]LQ O·HOLPLQDFLy G·DLUH HO
EXLGDWJHGHODLQVWDOÃODFLyQLHOIXQFLRQDPHQWQRUPDOGHODPDWHL[D

6·LQVWDOÃODUjVHPSUHDOD6DODGH&DOGHUHVLHQO·DVSLUDFLyGHODERPED

(QWRWFDVHVSHUPHWUjODOOLXUHGLODWDFLyGHOHVFDQRQDGHVDPEPRYLPHQWVHQODGLUHFFLyGHOVHX
SURSLHL[LVHQVHRULJLQDUHVIRUoRVWUDQVYHUVDOVLQVWDOÃODQWJXLHVDOFRVWDWGHOVGLODWDGRUV

6·HYLWDUjODSRVVLEOHIRUPDFLyGHERVVHVG·DLUHDOGLSzVLW
4XDQW DO YROXP HV WLQGUj HQ FRPSWH DOOz TXH V·KD HVPHQWDW HQ HO SDUjJUDI  GH O·DSDUWDW
DQWHULRU

(VGLVSRVDUjGHOQRPEUHG·HOHPHQWVGHGLODWDFLyQHFHVVDULSHUTXqODSRVLFLyGHOVDSDUHOOVDTXq
YDQ FRQQHFWDWV QR HV YHJL DIHFWDGD QL HVWLJXLQ DTXHVWV VRWPHVRV D HVIRUoRV LQGHJXWV FRP D
FRQVHTqQFLDGHOVPRYLPHQWVGHGLODWDFLyGHOHVFDQRQDGHV

(OGLjPHWUHLQWHULRUGHODFDQRQDGDGHFRQQH[LyDOGLSzVLWG·H[SDQVLyVHUjFRPDPtQLPGHYLQW
PLOÃOtPHWUHV PP 

(QWRWD,QVWDOÃODFLyG·DLJXDH[LVWLUjXQILOWUHDOFLUFXLWG·DOLPHQWDFLyLDEDQVGHODVHYDFRQQH[LyD
ODPDWHL[D

6·DSOLTXHQHOVSDUjJUDIVLGHO·DSDUWDWDQWHULRU

(OVGLjPHWUHVPtQLPVGHOHVFDQRQDGHV G·DOLPHQWDFLyG·DLJXD VHUDQHOVDVVHQ\DODWVDO48$'5(
VHJRQVODSRWqQFLDGHOD,QVWDOÃODFLy

9jOYXOHVGHVHJXUHWDW
1RV·LQVWDOÃODUjFDSYjOYXODQLHOHPHQWTXHSXJXLDwOODUODYjOYXODGHVHJXUHWDWGHODFDQRQDGDR
UHFLSLHQWDTXqVHUYHL[

48$'5(

(OGLjPHWUHPtQLPGHODFDQRQDGDGHFRQQH[LyGHOHVYjOYXOHVGHVHJXUHWDWVHUjO·HVSHFLILFDWSHU
DODFRQQH[LyDOGLSzVLWG·H[SDQVLyREHUW
(VSUHQGUDQOHVRSRUWXQHVSUHFDXFLRQVSHUHYLWDUODGHVFjUUHJDGLUHFWDGHOIXJDVREUHSHUVRQHV
TXDGUHVHOqFWULFVRHOHPHQWVHQTXqHVSXJXLQSURGXLUJUHXVGHWHULRUDPHQWVRSHULOOG·LQFHQGL
3HUDDL[zpVREOLJDWRULFRQGXLUHOVIXJXHVILQVDOVzORFODYHJXHUyHQTXDOVHYROPHQDGHYjOYXOD
GHVHJXUHWDW

9DOYXOHULD
(O PXQWDWJH GH OHV YjOYXOHV VHUj WDO TXH SHUPHWUj OHV RSHUDFLRQV G·REHUWXUD WDQFDPHQW L
PDQWHQLPHQWHQTXDOVHYROFDV

G·DOLPHQWDFLyHQPP
G·DOLPHQWDFLyHQPP

)LQVD



'HD



'HD



0pVGH



(OVGLjPHWUHVPtQLPVGHOHVFDQRQDGHVGHEXLGDWJHVHUDQHOVDVVHQ\DODWVDO48$'5(
VHJRQVODSRWqQFLDGHODLQVWDOÃODFLy

(OPXQWDWJHGHYjOYXOHVVHUjDTXHOOTXHIDFLOLWLHOVHXDFFpVLDFFLRQDPHQW

48$'5(

6·LQVWDOÃODUjXQDYjOYXODG·DwOODPHQWHQFDGDWUDPGHFDQRQDGDTXHVHUYHL[LDHOHPHQWVRHTXLSV
VXVFHSWLEOHVGHFDQYLRPDQWHQLPHQW
6·XWLOLW]DUj HO WLSXV GH YjOYXOD DGHTXDW D OD IXQFLy D H[HUFLU VHJRQV HV UHODFLRQD DO 48$'5(

48$'5(
7LSXVGH9jOYXOD
7LSXVGH9jOYXOD

3RWqQFLDGHOD,QVWDOÃODFLy
3RWqQFLDGHOD,QVWDOÃODFLy

'LjPHWUHPtQLPGHODFDQRQDGD
'LjPHWUHPtQLPGHODFDQRQDGD

HQ.:
HQ.:

G·DOLPHQWDFLyHQPP
G·DOLPHQWDFLyHQPP

)LQVD



'HD



'HD



$wOODPHQW

%RODVHLHQWRSDSDOORQD

'HD



5HJXODFLy

6HLHQWG·DJXOOD

0pVGH



%XLGDWJH

$L[HWDRGHPDVFOH

3XUJDW

$JXOODLQR[LGDEOH

6·LQVWDOÃODUjXQJUjILFIjFLOPHQWYLVLEOHDOD6DODGH&DOGHUHVDPEUHSUHVHQWDFLyHVTXHPjWLFDGH
OD,QVWDOÃODFLyLDPEHOVYDORUVTXHKDQGHSUHQGUHHOVPDQzPHWUHVWHUPzPHWUHVHWF
6·LGHQWLILFDUDQ WRWHV OHV FDQRQDGHV PLWMDQoDQW FRORUV L VHQWLWV GHO FXUV GHO IOXLG TXH FLUFXOD SHU
HOOHV

3XUJDGRUVDXWRPjWLFVLPDQXDOV
6·LQVWDOÃODUj XQ VLVWHPD GH SXUJD D OD SDUW PpV DOWD GH FDGD FLUFXLW TXH GLVSRVDUj G·XQD
FDQRQDGDGHGLjPHWUHVXSHULRUDTXLQ]HPLOÃOtPHWUHV PP 
(OVVLVWHPHVGHSXUJDGLVSRVDUDQG·XQDFDQRQDGDHQSHQGHQWFDSDOSXQWGHEXLGDWJHTXHVHUj
YLVLEOH



'LjPHWUHPtQLPGHODFDQRQDGD
'LjPHWUHPtQLPGHODFDQRQDGD

HQ.:
HQ.:

/HV LQVWDOÃODFLRQV GLVSRVDUDQ GH VLVWHPHV GH EXLGDWJH SHU D WRWV HOV VHXV FLUFXLWV H[FHSWH SHWLWV
WUDPVFRPDSDVVRVGHSRUWHVHWF

1RHV SHUPHWUj OD LQVWDOÃODFLy GH YjOYXOHV DPEHO VHX ILOO SHU VRWD GHO SOD KRULW]RQWDO TXH FRQWp
O·HL[GHODFDQRQDGD

)XQFLyDH[HUFLU
)XQFLyDH[HUFLU

3RWqQFLDGHOD,QVWDOÃODFLy
3RWqQFLDGHOD,QVWDOÃODFLy

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17

&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
0$7(5,$/6,(/66(86$55(3/(*8(6

29


3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17

30

'LSzVLWVSHUDFRPEXVWLEOHVOtTXLGV

/HV FDQDOLW]DFLRQV GLQV OHV DUTXHWHV GH FjUUHJD L GH ERFD G·KRPH VHUDQ FRPSOHWDPHQW
GHVPXQWDEOHVH[HFXFLyDPESHFHV

(V FRPSURYDUj TXH HOV PDWHULDOV FRQVWLWXWLXV GHOV GLSzVLWV FRPSOHL[HQ DPE OD QRUPDWLYD TXH
V·HVSHFLILFD HQ HOV $UWLFOHV  L  H[LJLQWVH HQ FDV QHFHVVDUL &HUWLILFDW G·2ULJHQ
,QGXVWULDODFUHGLWDQWHOFRPSOLPHQWGHOHVGLWHVFRQGLFLRQVQRUPHVLGLVSRVLFLRQV

/HVFDQRQDGHVV·HPPDJDW]HPDUDQVREUHVzOOOLVH[HPSWGHPDWHULDOVTXHSXJXLQSURGXLUGDQ\V
DODFDQRQDGDLDPEWDSVDOVH[WUHPVSHUHYLWDUO·HQWUDGDG·LPSXUHVHVHQOHVPDWHL[HV
6HUDQFDXVHVGHUHEXLJ

6·HIHFWXDUj XQ H[DPHQ YLVXDO DPE DQWHULRULWDW DO VHX SRVLFLRQDW DO IRVVR VHQW UHEXWMDWV DTXHOOV
TXHSUHVHQWLQFRSVDERQ\HJDPHQWVHVTXHUGHVILVVXUHVSRUXVRDOJXQWLSXVG·DQRPDOLD
6HUDQFDXVHVGHUHEXLJ
•

/D IDOWD GH SODFD DFUHGLWDWLYD VL KDJXpV VXSHUDW OD SURYD KLGURVWjWLFD SHU SDUW GHO
0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD

•

0DMRU SURSRUFLy GHO ]HUR FRPD ]HUR VLV SHU PLO    GH VRIUH R IzVIRU HQ OD VHYD
FRPSRVLFLy VHJRQV 1RUPD 81(,;(1 MD HVPHQWDGD HQ HO SDUjJUDI 
DSDUWDWGHO·$UWLFOH

•

(O QR FRPSOLPHQW GH OD SURYD KLGUjXOLFD GH GRV TXLORJUDPVFHQWtPHWUH TXDGUDW GH
SUHVVLy /D SURYD VHUj UHDOLW]DGD SHO FRQVWUXFWRU DXJPHQWDQW JUDGXDOPHQW OD SUHVVLy D
O·LQWHULRUGHOGLSzVLWILQVDDUULEDUDOVGRVTXLORJUDPVSHUFHQWtPHWUHTXDGUDWDEDQVFLWDWV
8Q YHJDGD DFRQVHJXLGD DTXHVWD SUHVVLy HV PDQWLQGUj HO GLSzVLW VRWPqV D HOOD GXUDQW
TXLQ]HPLQXWVDOPHQ\VVHQVHTXHHQWRWDTXHVWWHPSVHVSURGXHL[LQDOVGLSzVLWVIXJXHV

/DSUHVHQWDFLyGHGHWHULRUDPHQWVItVLFVRPDODDSDUHQoD

•

/DLPSRVVLELOLWDWGHGHVPXQWDWJHGHOHVFDQRQDGHVDOHVDUTXHWHVGHERFDG·KRPHLGH
FjUUHJD

•

/DSUHVqQFLDGHSqUGXHVLIXJXHV

;HPHQHLHV
(OV PDWHULDOV D XVDU SHU D OD FRQVWUXFFLy GH [HPHQHLHV KDQ GH VHU VHJRQV OHV HVSHFLILFDFLRQV
DVVHQ\DODGHVHQO·$SDUWDWGHO·$UWLFOH

$wOODPHQWV7qUPLFVL$F~VWLFV
(OV PDWHULDOV D HPSUDU HQ HOV GLIHUHQWV WLSXV G·DwOODPHQW HV WUREDUDQ HQ SRVVHVVLy GHO VHJHOO
,1&(

'LSzVLWVG·H[SDQVLy

'LSzVLWVPzELOVSHUDJDVRVOLTXDWVGHOSHWUROL

1RV·DFFHSWDUDQ GLSzVLWVG·H[SDQVLy REHUWV TXH QR GLVSRVLQ GH OHV FRQQH[LRQV HQ QRPEUH L OORF
HVSHFLILFDWVHQO·$SDUWDWGHO·$UWLFOH

3HU WUDFWDUVH GH GLSzVLWV GH WLSXV PzELO SUHVHQWHQ XQD LPSRVVLELOLWDW UHDO GH FRQWURO TXDQW D
KRPRORJDFLy VHQW UHVSRQVDELOLWDW GH O·HPSUHVD VXEPLQLVWUDGRUD OD VHYD LQVSHFFLy L FRQWtQXD
SRVDGDDOSXQW'HWRWHVPDQHUHVFRPSOLUDQDPEDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQ
•

5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV GH JDV HQ ORFDOV GHVWLQDWV D XVRV GRPqVWLFV FROÃOHFWLXV R
FRPHUFLDOV

•

1RUPHVDTXqKDQGHVRWPHWUH·VOHVDPSROOHVGH*/3LODVHYD,QVWDOÃODFLy

•

,QVWDOÃODFLRQVGH*/3DPEGLSzVLWVPzELOVGHFDSDFLWDWVXSHULRUDTXLQ]HTXLORJUDPV 
.J 

•

,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD 0,($3 VREUH $PSROOHV L %RWHOODVVHV GH *DVRV
&RPSULPLWV/LTXDWVL'LVVROWVD3UHVVLy

(V FRPSURYDUj TXH HOV PDWHULDOV FRQVWLWXWLXV GHOV GLSzVLWV FRPSOHL[HQ DPE OD QRUPDWLYD TXH
V·HVSHFLILFD HQ O·$UWLFOH  H[LJLQWVH HQ FDV QHFHVVDUL &HUWLILFDW G·2ULJHQ ,QGXVWULDO
DFUHGLWDWLXGHOFRPSOLPHQWGHOHVGLWHVFRQGLFLRQVQRUPHVLGLVSRVLFLRQV
1R V·DFFHSWDUDQ HOV GLSzVLWV HQ TXq IDOWL OD SODFD MXVWLILFDWLYD VL KDJXpV VXSHUDW OD SURYD
KLGURVWjWLFDSHUSDUWGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD

9DOYXOHULD
(VYLJLODUjO·HQFXQ\LQGLFDGRUGHODSUHVVLyPj[LPDGHVHUYHLSHUDYjOYXOHVVRWPHVHVDSUHVVLRQV
VXSHULRUVDVLVFHQWVTXLORSDVFDOV N3D 

,167$/Ã/$&,216

'LSzVLWVSHUD&RPEXVWLEOHV*DVRVRVGHWLSXVIL[

3HUDWRWVHOVWLSXVGHGLSzVLWVHVYLJLODUjTXHHVWURELQHQODVHYDSRVLFLyGHILQLWLYDDPEHOFDSyR
ODERFDG·LQVSHFFLyHQODVHYDJHQHUDWULXVXSHULRU

(V FRPSURYDUj TXH HV FRPSOHL[L DPE OD QRUPDWLYD HVSHFLILFDGD HQ HOV $UWLFOHV  L 
H[LJLQWVHHQFDVGHQHFHVVLWDWXQ&HUWLILFDWG·2ULJHQ,QGXVWULDODFUHGLWDQWHOFRPSOLPHQWGHOHV
GLWHVGLVSRVLFLRQVQRUPHVLFRQGLFLRQV

6HUDQFDXVDGHUHEXLJOHVVHJHQWV

(VUHDOLW]DUjXQH[DPHQYLVXDODPEDQWHULRULWDWDOVHXSRVLFLRQDWDOIRVVRVHQWUHEXWMDWVDTXHOOV
TXHSUHVHQWLQFRSVDERQ\HJDPHQWVHVTXHUGHVILVVXUHVSRUXVRDOJXQWLSXVG·DQRPDOLD

•
•

6HUDQFDXVDGHUHEXLJ

$QFRUDWJHVGHILFLHQWVDOHVUHVSHFWLYHVIRQDPHQWDFLRQV
'LVWjQFLHVLQIHULRUVDOHVHVSHFLILFDGHV
•

HQWUHGLSzVLWV

•

HQWUHGLSzVLWVLSDUHWVGHWUDSHVLFXEHWV

•

/D IDOWD GH OD SODFD DFUHGLWDWLYD VL KDJXpV VXSHUDW OD SURYD KLGURVWjWLFD SHU SDUW GHO
0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD

•

1RWUREDUVHKRPRORJDWSHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL

•

HQWUHJHQHUDWULXVVXSHULRURLQIHULRULIRQVGHWUDSHVROORVHV

•

(QHUJLD

•

HQWUHWUDSHVRWDQFDPHQWVLHGLILFDFLRQVRLQVWDOÃODFLRQV

•

([LVWqQFLDGHGHWHULRUDPHQWVItVLFVFRPDWDOODGHVDERQ\HJDPHQWVRR[LGDFLRQV

•

1R FRPSOLPHQW GH ODSURYD KLGUjXOLFDG·HVWDQTXLWDWGXUDQWTXLQ]HPLQXWV · DWUHQWD
TXLORJUDPVSHUFHQWtPHWUHTXDGUDW .JFP 

&DSDFLWDWVVXSHULRUVDOHVHVSHFLILFDGHVSHUDFDGDWLSXVGHFRPEXVWLEOH

•

)DOWDG·H[WLQWRUDOVORFDOVSHUDHPPDJDW]HPDPHQWGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGVGHVXSHUItFLH

/HVGLVWjQFLHVGHVGHOHVERTXHVGHOD[HPHQHLDDOVFDUHQHUVGHOVHGLILFLVSUz[LPVFRPSOLUDQDPE
WRWHOTXHV·HVSHFLILFDHQO·$SDUWDW$UWLFOH

/HVERTXHVGHFjUUHJDVHUDQGHOWLSXVKRPRORJDWSHUDPjQHJDG·DOLPHQWDFLyQRUPDOLW]DGDSHU
OHV&RPSDQ\LHV6XEPLQLVWUDGRUHV

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17

•

;HPHQHLHV

;DU[HVGHFDQRQDGHVSHUDWUDVEDOVGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGV



•

6HUDQFDXVHVGHUHEXLJ
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•

,QH[LVWqQFLDGHUHJLVWUHVGHQHWHMDRPHVXUD

•

,QH[LVWqQFLDGHUHJXODGRUVGHWUHW

$wOODPHQWV7qUPLFVL$F~VWLFV

•



(VFRPSURYDUjTXHHOVJUXL[RVGHOVPDWHULDOVG·DwOODPHQWFRPSOHL[LQDPEHOVLQGLFDWVDO48$'5(

(V UHEXWMDUj TXDOVHYRO PHQD G·DwOODPHQW TXH SUHVHQWL XQD WHPSHUDWXUD VXSHULRU D GLVVHW JUDXV
FHQWtJUDGV  &  VREUH OD GH O·DPELHQW D OD VHYD VXSHUItFLH G·DFRUG DPE O·$SDUWDW  $UWLFOH

1RHVSHUPHWUDQVRUROOVVXSHULRUVDFLQTXDQWDFLQF  G%$DO·H[WHULRUGH/HV6DOHVGH&DOGHUHV
6HUjFDXVDGHUHEXLJDTXHOOHTXLSHOQLYHOOG·HPLVVLyVRQRUDGHOTXDOVXSHULHOVYXLWDQWD  G%$

•

/DPHQRUUHVLVWqQFLDG·DOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWSHUDIRUPLJRQV

•

)DUFLPHQWGHOVIRVRVDPEVRUUDQRUHQWDGDRDPEFDSHVLQIHULRUVDOTXHHVSHFLILFD

•

$QFRUDWJHVDPEPHQRUVGLPHQVLRQVDOHVHVSHFLILFDGHV

•

/ORVHV GH IRUPLJy GH PHQRU JUXL[ D O·HVSHFLILFDW SHU D SDV GH YHKLFOHV VREUH GLSzVLWV
HQWHUUDWV

•

)DOWDGHFXEHWSHUDGLSzVLWVGHVXSHUItFLH

%DWHULHVG·DPSROOHV
(VUHEXWMDUDQOHVREUHVDX[LOLDUVSHUDDTXHVWWLSXVG·HPPDJDW]HPDPHQWTXDQSUHVHQWLQ

6HUDQUHEXWMDGHVDTXHOOHV[DU[HVGHFDQRQDGHVRHTXLSVHQTXqHVSURGXHL[LQGHVDMXVWRVGHOHV
VHYHVVXSHUItFLHVLFDLJXGDGHSURWHFFLRQV
1R HV SHUPHWUDQ QLYHOOV VRQRUV FRQWLQXV HQ HOV ORFDOV VXSHULRUV DOV DVVHQ\DODWV DO 48$'5(


9jOYXOHVGHVHJXUHWDW
1R V·DFFHSWDUDQ LQVWDOÃODFLRQV HQ TXq HV SXJXLQ SURGXLU WDOOV HQWUH HOV HTXLSV L OHV YjOYXOHV GH
VHJXUHWDWTXHHOVSURWHJHL[HQ
6HUDQ UHEXWMDGHV DTXHOOHV LQVWDOÃODFLRQV HQ TXq OHV YjOYXOHV GH VHJXUHWDW GHVFDUUHJXLQ VREUH
SHUVRQDORDOWUHVHTXLSVRTXDGUHVHOqFWULFV

9DOYXOHULD
6HUjPRWLXGHUHEXLJODIDOWDG·HVWDQTXLWDWHQYjOYXOHV

•

(PPDJDW]HPDPHQWLQWHULRUDHGLILFDFLRQVSHUDDPSROOHVWLSXV,

•

&RQVWUXFFLyGHODFDVHWDRDUPDULDPEPDWHULDOFRPEXVWLEOH

•

)DOWDG·LQFOLQDFLyDOSLVRHQODFREHUWDGHODFDVHWD

•

)DOWD GH YHQWLODFLy D OD SDUW LQIHULRU D OD SRUWD G·DFFpV PHQRU D OD GHVHQD SDUW GH OD
VXSHUItFLHGHODFDVHWD

•

,QH[LVWqQFLDGHWRWHOIURQWGHODFDVHWDFRPDSRUWDG·DFFpVDODPDWHL[D

•

,QH[LVWqQFLDG·LQVWDOÃODFLyHOqFWULFDDQWLGHIODJUDQW

•

'LVWjQFLHVLLQVWDOÃODFLRQVRHTXLSVLQIHULRUVDOHVHVSHFLILFDGHVDO48$'5(

•

&DSDFLWDWVXSHULRUDOLWUHV

5HFHSFLy

2%5(6$8;,/,$56

8QYHJDGDUHDOLW]DGHVOHVSURYHVHVPHQWDGHVHQHOVSDUjJUDIVDQWHULRUVDPEUHVXOWDWVVDWLVIDFWRULV
SHU DO 'LUHFWRU GHYHQW D PpV D PpV HVWDU OD LQVWDOÃODFLy GHJXGDPHQW DFDEDGD GH SLQWXUD
QHWHMD UHPDWDGHV HWF HV SUHVHQWDUj HO FHUWLILFDW GH OD LQVWDOÃODFLy VHJRQV DOOz TXH V·KD
HVSHFLILFDW HQ O·,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD ,7(  GHO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV
7qUPLTXHVHQ(GLILFLV 5,7( 

'LSzVLWVGHFDUEy
6HUDQFDXVHVGHUHEXLJOHVVHJHQWV
•

,QH[LVWqQFLDGHSRUWDPHWjOÃOLFDG·DFFpV

•

0XU GH VHSDUDFLy DPE OD VDOD GH FDOGHUHV DPE UHVLVWqQFLD DO IRF ,QIHULRU D FHQW YLQW
PLQXWV· 

•

'LIHUHQWQLYHOOVHQVHUDPSDHQWUHGLSzVLWLVDODGHFDOGHUHV

•

)DOWDGHFODYHJXHUyVLIzQLF

•

17((&*©(VWUXFWXUHV&jUUHJXHV*UDYLWDWzULHVª

•

17(53(©5HYHVWLPHQWVGH3DUDPHQWV(VTXHUGHMDWVª

•

17(566©5HYHVWLPHQWVGH6zOV6ROHUHVª

(00$*$7=(0$0(17'(&20%867,%/(6
(PPDJDW]HPDPHQWGHFDUEy
6L pV G·REUD GH IjEULFD HV PHVXUDUj L DERQDUj G·DFRUG DPE DOOz TXH V·KD HVWDEOHUW SHU D OHV
XQLWDWVG·REUDGHTXqIRUPLQSDUW

'LSzVLWVGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGVRGHJDVRVOLTXDWVGHOSHWUROL

7DQFVHQWHUUDWVRGHVXSHUItFLHSHUDHPPDJDW]HPDPHQWGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGV

(VYLJLODUjHVSHFLDOPHQW
•

7UDSHVGHGLPHQVLRQVLQIHULRUVDOHVHVSHFLILFDGHV

•

=RQHV G·HPPDJDW]HPDPHQW DPE GLVWjQFLHV LQIHULRUV D OHV HVSHFLILFDGHV ILQV D
HGLILFDFLRQVRLQVWDOÃODFLRQV

•

)RUPLJRQDWGHOVVXSRUWVVROHUHVLOORVHV

•

&RQVWLWXFLyGHOVPXUVGHOHVWUDSHVILQVLWRWHVTXHUGHMDWV

•

'LPHQVLRQVGHOVFXEHWVLQIHULRUVDOTXHHVSHFLILFD

3/,(*2'(&21',&,21(63(5,167$/Ã/$&,216'()217(1(5,$,6$1(-$0(17

8Q YHJDGD FRPSOLPHQWDWV HOV UHTXLVLWV SUHYLVWRV HQ HO SDUjJUDI DQWHULRU HV UHDOLW]DUj O·DFWH GH
UHFHSFLySURYLVLRQDOHQHOTXHODVLJQDWXUDLQVWDOÃODGRUDHQWUHJDUjDO'LUHFWRUVLQRKRKDJXpV
IHW DEDQV HOV GRFXPHQWV UHODFLRQDWV HQ O·,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD ,7(  GHO
5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVHQ(GLILFLV

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17

(VWLQGUjHQFRPSWHWRWDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQHOVGRFXPHQWVVHJHQWV



/·H[LVWqQFLDGHO·DGHTXDGDYHQWLODFLyGHOVORFDOV

6HUDQFDXVDGHUHEXLJ

(VPHVXUDUDQLYDORUDUDQSHUXQLWDWGHODPDWHL[DFDSDFLWDWLFDUDFWHUtVWLTXHVLQFORHQWIL[DFLyDOD
IRQDPHQWDFLy ERFD GH FjUUHJD FRQQH[Ly D GLSzVLW YjOYXOHV GH SHX L WDQFDPHQW UjSLG ILOWUH
WDSHVGHIRVDGHTXDUDQWDSHUTXDUDQWDFHQWtPHWUHV [FP SHUDFjUUHJDLGHVHWDQWDSHU
VHWDQWDFHQWtPHWUHV [FP SHUDERFDG·KRPHFDQRQDGDGHYHQWLODFLyLQGLFDGRUGHQLYHOO
FRQQH[LyDODFDQRQDGDGHWUDVEDOVLSURYHVGHODLQVWDOÃODFLy
(OPHVXUDPHQWLDERQDPHQWGHO·REUDFLYLOQHFHVVjULDSHUDOVHXVXSRUWLSURWHFFLyHVUHDOLW]DUj
G·DFRUGDPEDOOzTXHV·KDHVWDEOHUWSHUDOHVXQLWDWVG·REUDGHTXqIRUPLQSDUW

%DWHULDG·DPSROOHVSHUDHPPDJDW]HPDPHQWGHJDVRVOLTXDWVGHOSHWUROL
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(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHO PDWHL[ QRPEUH G·DPSROOHV LQFORHQW FDQDOLW]DFLy
G·,QWHUFRQQH[LyOLUHVSHUDFDGDDPSROODXQLQYHUVRUXQ,LPLWDGRULPXQWDWJHGHOFRQMXQW

$wOODPHQWDF~VWLF
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU PHWUH TXDGUDW P  UHDOLW]DW GHVFRPSWDQWVH QRPpV HOV EXLWV
VXSHULRUVDXQPHWUHTXDGUDW P LQFORHQWHOPDWHULDOG·DJDUULLRVXEMHFFLRQV

$UPDULSUHIDEULFDWRFDVHWDSHUDODLQVWDOÃODFLyG·XQDEDWHULDG·DPSROOHV
6LpVSUHIDEULFDWHVPHVXUDUjLDERQDUjSHUXQLWDWSHUDOPDWHL[QRPEUHG·DPSROOHV

$QWLYLEUDWRULV

6, pV G·REUD GH IjEULFD HV PHVXUDUj L DERQDUj G·DFRUG DPE DOOz TXH V·KD HVWDEOHUW SHU D OHV
XQLWDWVG·REUDGHTXqIRUPLQSDUW

(OVDPRUWLGRUVRHOHPHQWVHOjVWLFVLR VREUHEDQFDGD DQWLYLEUDWzULDGHOVHTXLSVHVFRQVLGHUDUDQ
LQFORVRVHQHOSUHXG·DTXHVWV

'LSzVLWVHQWHUUDWVRGHVXSHUItFLHSHUDHPPDJDW]HPDPHQWGHJDVRVOLTXDWVGHOSHWUROL

/HV FRQQH[LRQV GHOV HTXLSV DPE OHV FDQDOLW]DFLRQV HV PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GH OHV
PDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVUHDOPHQWFROÃORFDGHV

(V PHVXUDUDQ L YDORUDUDQ SHU XQLWDW GH OD PDWHL[D FDSDFLWDW L SUHVVLy GH WLPEUDWJH LQFORHQW
YjOYXOHV GH IDVH OtTXLGD SXUJD L RPSOLPHQW EORF GH VHUYHL YjOYXOD GH VHJXUHWDW ,QGLFDGRU GH
QLYHOOIL[DFLyDODIRQDPHQWDFLyFRQQH[LRQDWLSURYHVGHOD,QVWDOÃODFLy

(OVDULHWVHVPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVUHDOPHQWFROÃORFDWV
(OVDwOODPHQWVDQWLYLEUDWRULV DPEHOHPHQWVELHOjVWLFVRVXURHVPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUPHWUH
TXDGUDW P UHDOPHQWFROÃORFDW

(OPHVXUDPHQWLDERQDPHQWGHO·REUDFLYLOQHFHVVjULDSHUDOVHXVXSRUWLSURWHFFLyHVUHDOLW]DUj
G·DFRUGDPEDOOzTXHV·KDHVWDEOHUWSHUDOHVXQLWDWVG·REUHVGHTXqIRUPLQSDUW

75$6%$/6'(&20%867,%/(

(/(0(176$8;,/,$56

;DU[DGHFDQRQDGHV

'LSzVLWVG·H[SDQVLyREHUWV
(VPHVXUDUDQ LDERQDUDQSHUXQLWDW GHOPDWHL[ YROXPLQFORHQWIL[DFLyVREUHHL[LGRUURVFDWD OD
FDQDOLW]DFLyLVLHVFDXTXDQH[LVWHL[LO·DwOODPHQW

(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG GH OD FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH VHQVH
GHVFRPSWDUHOHPHQWV,QWHUPHGLVWDOVFRPYjOYXOHVDFFHVVRULVHWF
6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDQRQDGD FRPSOHWDPHQW FROÃORFDGD LQFORHQW SDUW
SURSRUFLRQDOGHPDQHJXLQVDFFHVVRULVVXSRUWVHWF

'LSzVLWVG·H[SDQVLyWDQFDWV
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWVGHOPDWHL[YROXPSUHVVLyHVWjWLFDGHODLQVWDOÃODFLyLSUHVVLy
Pj[LPDGHVHUYHLLQFORHQWHOURVFDWDODFDQDOLW]DFLy

(OHFWURERPEHV

9jOYXOHVGHVHJXUHWDW

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHODPDWHL[DSUHVVLyLQFORHQWHOURVFDWDODFDQDOLW]DFLy

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFORHQWWRWHVOHVFRQQH[LRQVSHUDOSHUIHFWHIXQFLRQDPHQW

3XUJDGRUVDXWRPjWLFVLPDQXDOV

*UXSVGHSUHVVLy

(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWVHJRQVWLSXVLQFORHQWHOPXQWDWJH

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVGH/HVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVFDEDOLSUHVVLy
6·DERQDUj SHU XQLWDW FROÃORFDGD LQFORHQW GLSzVLW G·H[SDQVLy ILOWUH FRQWDFWRU DPE UHOq WqUPLF
FROÃOHFWRU L IDOTXHV IOH[LEOHV GH SUHVVLy SUHVVzVWDWV DPE LQWHUUXSWRUV PDQzPHWUH L YDFXzPHWUH
YjOYXODGHVHJXUHWDWEDVWLGRUGH[DSDSHUDIL[DFLyPXUDOLFRQQH[LRQVDOD[DU[DGHWUDVEDOV

&RPSHQVDGRUVGHGLODWDFLy

6LpVPHWjOÃOLFDSUHIDEULFDGDHOPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHOVGHOPDWHL[PDWHULDOL
GLjPHWUHRVHFFLy

9DOYXOHULD

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHODFDQRQDGDGHOPDWHL[GLjPHWUH
6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDQRQDGD FRPSOHWDPHQW FROÃORFDGD ,QFORHQW OD SDUW
SURSRUFLRQDOGHSHFHVHVSHFLDOV

;(0(1(,(6

(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVLGLjPHWUHV

6·DERQDUjSHUPHWUHOLQHDO PO LQFORHQWODSDUWSURSRUFLRQDOGHFRQQH[LyDODFDOGHUDUHJLVWUH
GHQHWHMDDEUDoDGRUHVRIL[DFLRQVFDSHOOHWHWF

6·DERQDUDQSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFOzVPXQWDWJH

6L pV G·REUD GH IjEULFD HO PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG GH OHV GHO PDWHL[ PDWHULDO L
VHFFLy
6·DERQDUjSHUPHWUHOLQHDO PO LQFORHQWODSDUWSURSRUFLRQDOGHFRQQH[LyDODFDOGHUDUHJLVWUH
GHQHWHMDDwOODPHQWDEUDoDGRUHVRIL[DFLRQVFDSHOOHWUHPDWDGHVHWF

$Î//$0(1767Ë50,&6$&Ô67,&6,$17,9,%5$725,6
$wOODPHQWGH[DU[HVGHFDQRQDGHV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHOPDWHL[GLjPHWUHLJUXL[VHQVHGHVFRPSWDUHOHPHQWV
LQWHUPHGLVWDOVFRPYjOYXOHVDFFHVVRULVHWF
6·DERQDUj SHU PHWUH OLQHDO PO  G·DwOODPHQW FRPSOHWDPHQW FROÃORFD GR LQFORHQW VL HVFDX TXDQ
H[LVWHL[LODSURWHFFLy

$wOODPHQWG·HTXLSVLGLSzVLWV
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOPDWHL[WLSXVGLPHQVLRQVLHVSqVFDSLQFORHQWVLHVFDX
TXDQH[LVWHL[LODSURWHFFLy
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0$7(5,$/6 






,QVWDOÃODFLRQV GH GLVWULEXFLy G·DLJXD IUHGD L FDOHQW HQ LPPREOHV GH WRWD PHQD GHV GH
O·HVFRPHVDLQWHULRUILQVDOVDSDUHOOVGHFRQVXP

&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'(3(5621$/,(035(6(6
&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'(3(5621$/,(035(6(6
621$/,(035(6(6
(O PXQWDWJH GH OHV LQVWDOÃODFLRQV REMHFWH G·DTXHVW $UWLFOH HV UHDOLW]DUj SHU HPSUHVHV TXH
WLQJXLQHOGRFXPHQWGHTXDOLILFDFLyGH´(PSUHVHV,QVWDOÃODGRUHVµVHJRQVHOSXQW2UGUH
GH  GH 'HVHPEUH  GH OHV 1RUPHV %jVLTXHV SHU D OHV ,QVWDOÃODFLRQV ,QWHULRUV GH
6XEPLQLVWUDPHQWG·$LJXDLO·$UWLFOH&DStWRO9GHO5HLDO'HFUHWGH'H-XOLRO
GHO 5HJODPHQW L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV GH OHV ,QVWDOÃODFLRQV GH &DOHIDFFLy &OLPDWLW]DFLy L
$LJXD&DOHQWD6DQLWjULD

,167$/Ã/$&,216'(;$5;(6'(&$121$'(6,(/(0(176'(%20%$0(17 

2%5(6$8;,/,$56 





'HODPDWHL[DPDQHUDHOSHUVRQDOGHPXQWDWJHGHOHVHPSUHVHVLQVWDOÃODGRUHVKDXUjG·HVWDU
HQSRVVHVVLyGHO&DUQHW3URIHVVLRQDOG·,QVWDOÃODGRU$XWRULW]DWGH/DPSLVWHULDL$LJXD&DOHQWD
6DQLWjULDHGLWDWSHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD

3529(63$5&,$/6,727$/6 



0(685$0(17,$%21$0(17

0(685$0(17,$%21$0(17 



1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
6·DSOLFDUDQHOVVHJHQWVGRFXPHQWVUHODFLRQDWV

,167$/Ã/$&,216'(;$5;(6'(&$121$'(6,(/(0(176'(%20%$0(17
,167$/Ã/$&,216'(;$5;(6'(&$121$'(6,(/(0(176'(%20%$0(17 





5HJODPHQWL,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV,7,&VHJRQV5'GH'H-XOLRO



1RUPD%jVLFDG·,QVWDOÃODFLRQV,QWHULRUVG·$LJXDGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD2UGUHGHO
GH'HVHPEUHGH



1RUPD%jVLFDGHO·(GLILFDFLy&$&RQGLFLRQV$F~VWLTXHVDOV(GLILFLVDSURYDGDSHU2UGUH
GH  GH 6HWHPEUH GH  SHU OD TXDO V·DFODUHL[HQ L FRUUHJHL[HQ GLYHUVRV DVSHFWHV GHOV
DQQH[RVDOD1RUPD%jVLFDGHO·(GLILFDFLy1%(&$DSURYDGDSHU5HLDO'HFUHW
GHG·$JRVWGH



1RUPD %jVLFD GH O·(GLILFDFLy &7 FRQGLFLRQV WqUPLTXHV DOV (GLILFLV DSURYDGD SHU 5HLDO
'HFUHWGH'H-XOLROGH

&$5$&7(5Ì67,48(6'(/60$7(5,$/6
&$5$&7(5Ì67,48(6'(/60$7(5,$/6
(48,36
(48,36
&RPSWDGRUV
(OVFRPSWDGRUVG·DLJXDIUHGDVHUDQGHUDLJP~OWLSOHGHWXUELQDLHVWRUDHQVHFWDQFDGDLHQ
EXLWDPEOHFWXUDPL[WDSHUDJXOOHVLWDPERUVQXPHUDWVLHOVG·DLJXDFDOHQWVVHUDQHVSHFLDOV
SHUDOVHX~VHQHOTXHWRWVHOVVHXVHOHPHQWVVHUDQLQDOWHUDEOHVDO·DLJXDFDOHQWD ILQVD
&  $PEGyV VHUDQ YHULILFDWV RILFLDOPHQW SHO &HQWUH GH 0HWURORJLD L WLPEUDWJHV SHU OD
&RQVHOOHULDG·,QG~VWULD
/DVHYDSUHVVLyGHWUHEDOOVHUjGHEDUFRPDPtQLP
/D VHYD FRQQH[Ly VHUj URVFDGD L HV PXQWDUj PLWMDQoDQW UjFRUGV SHU IDFLOLWDU HO VHX
GHVPXQWDWJH
'LSzVLWDFXPXODGRU
3RGUj FRQVWUXLUVH HQ REUD GH IjEULFD R Ep VHU GH ILEURFLPHQW R TXDOVHYRO DOWUH SURGXFWH
DSURSLDW SHUz HQ WRW FDV OHV VXSHUItFLHV HQ FRQWDFWH DPE O·DLJXD QR VHUDQ DEVRUEHQWV R
SRURVHV
(OGLSzVLWHVGLVSRVDUjGHPDQHUDTXHVLJXLIjFLOLHILFDoODVHYDQHWHMDSHULzGLFD
(QFDUD TXH HO QLYHOO GH O·DLJXD KD G·HVWDU HQ FRPXQLFDFLy DPE O·DWPRVIHUD HO GLSzVLW VHUj
WDQFDWLHVJDUDQWLUjO·HVWDQTXLWDWGHOHVSHFHVLHQWURQFDPHQWVTXHHVWLJXLQXQLWVDHOO(VWDUj
GRWDWGHFRQQH[LRQVG·HQWUDGDLVRUWLGDYjOYXODGHIORWDGRULDL[HWDGHEXLGDWJH GHPDVFOH 
/D YjOYXOD GH IORWDGRU HV SRGUj VXEVWLWXLU SHU XQD YjOYXOD GH VROHQRLGH GH GXHV YLHV L
DXWRPjWLFDFRQWURODGDSHUVRQGHVRQLYHOOVGLVSRVDWVDOGLSzVLW
(OWXEG·DOLPHQWDFLyGHVHPERFDUjVHPSUHTXDUDQWDPLOÃOtPHWUHV PP SHUVREUHGHOQLYHOO
Pj[LP GH O·DLJXD R VLJXL SHU VREUH GH OD SDUW PpV DOWD GH OD ERFD GHO VREUHHL[LGRU

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$
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SURKLELQWODGHQRPLQDGDDOLPHQWDFLy©SHUVRWDªRHQWUDGDGHO·DLJXDSHUODSDUWLQIHULRUGHO
UHFLSLHQW

6·KDXUj G·LQVWDOÃODU XQ GLVSRVLWLX DXWRPjWLF TXH SHUPHWL O·DSURILWDPHQW GH OD SUHVVLy GH OD
[DU[DTXDQDTXHVWDVLJXLVXILFLHQW

(Q WRWV HOV GLSzVLWV HO VREUHHL[LGRU KD GH VHU PDQWLQJXW SHUIHFWDPHQW QHW HQ WRW PRPHQW L
KDXUjGHVHUFDSDoG·HYDFXDUXQYROXPGREOHDOPj[LPSUHYLVWG·HQWUDGDG·DLJXD

&RPSUHVVRU
(VWDUj GHILQLW SHU OHV VHJHQWV FDUDFWHUtVWLTXHV &DEDO G·DLUH SUHVVLy GH WUHEDOO YHORFLWDW GH
IXQFLRQDPHQW L SRWqQFLD GHO PRWRU HOqFWULF G·DFFLRQDPHQW 6HUj GHO WLSXV VHQVH ROL L
SURSRUFLRQDUj HO FDEDO G·DLUH QHFHVVDUL SHU PDQWHQLU HO QLYHOO PtQLP G·DTXHVW DO GLSzVLW
SHUGXWFRPDFRQVHTqQFLDGHODVHYDEDUUHMDDPEO·DLJXD

(O WXE GH GHVJXjV GHO VREUHHL[LGRU R VREUHHL[LGRU QR TXHGDUj GLUHFWDPHQW FRQQHFWDW D
O·DOEHOORQVVLQyDWUDYpVG·XQHVSDLTXHVLJXLDFFHVVLEOHDODLQVSHFFLyLSHUPHWLFRQVWDWDUHO
SDVGHO·DLJXD
6·KDXUj GH FROÃORFDU XQ GLVSRVLWLX DXWRPjWLF TXH JDUDQWHL[L OD UHQRYDFLy GH O·DLJXD
HPPDJDW]HPDGDDOGLSzVLWDOPHQ\VGRV  YHJDGHVFDGDYLQWLTXDWUH  KRUHV

&$121$'(6
&$121$'(6
7XEVG·DFHUJDOYDQLW]DW

(OYROXP~WLOPtQLPGHOGLSzVLWDFXPXODGRUYLQGUjGHWHUPLQDWSHUODIyUPXODVHJHQW

6HUDQG·DFHUVROGDWSHUUHVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDSHUDOVG·DLJXD$QLULDLHVWLUDWHQIUHGVHQVH
VROGDGXUDSHUDOVG·DLJXDFDOHQWVHQDPEGyVFDVRVDPEURVFDFLOtQGULFD


9 OLWUHV   Q 

7RWVHOOVJDOYDQLW]DWVLQWHULRULH[WHULRUPHQW



6HUDQ HVWDQFV HQ DPEGyV FDVRV D XQD SUHVVLy PtQLPD GH VHW]H   DWPRVIHUHV L HV
GHVLJQDUDQSHOVHXGLjPHWUHLQWHULRU

VHQWQLJXDODOQRPEUHGHVXEPLQLVWUDPHQWVTXHFRQVWDO·HGLILFL

&RPSOLUDQDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQOHVQRUPHVVHJHQWV

'LSzVLWGHSUHVVLy
3RGUj HVWDU FRQVWLWXwW SHU XQ R PpV HOHPHQWV TXH HVWDUDQ GHILQLWV SHO VHX YROXP SUHVVLy
QRPLQDO GH WUHEDOO L QRPEUH (VWDUDQ FRQVWUXwWV HQ [DSD G·DFHU DPE IRQV ERPEDWV L
JDOYDQLW]DWV HQ FDOHQW SHU LPPHUVLy XQ YHJDGD TXH KDJLQ HVWDW GRWDWV GH WRWV L FDGDVFXQ
GHOVPDQHJXLQVQHFHVVDULVSHUDOHVGLVWLQWHVFRQQH[LRQV(OSURFHGLPHQWGHJDOYDQLW]DWKDXUj
GH JDUDQWLU JUXL[RV XQLIRUPHV L G·DFRUG DPE OD 1RUPD 81(  +DXUDQ GH VHU GH
IRUPDFLOtQGULFDLHVWDUFROÃORFDWVYHUWLFDOPHQWGHPDQHUDTXHOHVYDULDFLRQVGHYROXPVLJXLQ
SURSRUFLRQDOVDODYDULDFLyGHODFRWDGHOQLYHOOG·DLJXDDOUHFLSLHQW
/D SUHVVLy PtQLPD GH O·DLJXDDO UHFLSLHQW GH SUHVVLyHQ PHWUHV GHFROXPQD G·DLJXD PFGD 
V·REWLQGUjDIHJLQWTXLQ]HPHWUHV P DODDOWXUDHQPHWUHVVREUHODEDVHGHOUHFLSLHQWGHO
VRVWUHGHODSODQWDPpVHOHYDGDTXHKDJLG·DOLPHQWDU/DSUHVVLyPj[LPDVHUjVXSHULRUHQ
PFGDDODSUHVVLyPtQLPDDQWHULRU
(OGLSzVLWGHSUHVVLySRGUjVHUGHOVGLIHUHQWVWLSXVH[LVWHQWVSRGHQWVHUEDUUHMDG·DLJXDLDLUH
DPEFRPSUHVVRUDPEPHPEUDQDLDPELQMHFWRUV
3HUGHWHUPLQDUODFDSDFLWDWGHOGLSzVLWGHSUHVVLyDPEXQDEDUUHMDG·DLUHLDLJXDV·DSOLFDUDQ
HOVFRHILFLHQWVQRUHGXwWVTXHILJXUHQHQO·$SDUWDWGHO·2UGUH0LQLVWHULDO
(O YROXP GHOV DOWUHV WLSXV GH GLSzVLWV VHUj HO TXH UHVXOWL G·DSOLFDU HOV FRHILFLHQWV UHGXwWV
DVVHQ\DODWVHQO·$SDUWDWGHO·2UGUH0LQLVWHULDODVVHQ\DODGDDQWHULRUPHQW
6·KDXUDQG·LQFORXUHDOPHQ\VHOVVHJHQWVHOHPHQWVLPDQHJXLQV


%RFDG·KRPH



0DQHJXLQV G·HQWUDGDVRUWLGD EXLGDWJH SXUJD G·DLUH PDQzPHWUH L SUHVVzVWDWYjOYXOHV GH
VHJXUHWDWQLYHOOGHOtTXLGFRQQH[LyGHOFRPSUHVVRU
(O GLSzVLW VHUj FRQVWUXwW VHJRQV HO 5HJODPHQW GH 5HFLSLHQWV D 3UHVVLy L WLPEUDWJHV SHU OD
&RQVHOOHULDG·,QG~VWULD

%RPEHV&HQWUtIXJXHV
(VWDUDQ GHILQLGHV SHU OHV VHJHQWV FDUDFWHUtVWLTXHV &DEDO SUHVVLy DOWXUD PDQRPpWULFD 
YHORFLWDWGHIXQFLRQDPHQWLSRWqQFLDGHOPRWRUHOqFWULFG·DFFLRQDPHQW
6HUDQ DOPHQ\V GXHV XQLWDWV  XG  OHV TXH LQWHJULQ HO VLVWHPD L HV GLPHQVLRQDUDQ SHU
SURSRUFLRQDUHQWUHHOFLQTXDQWDLHOFHQWSHUFHQW  GHOFDEDOPj[LPVLPXOWDQLGHOD
LQVWDOÃODFLy(OFDEDOGHFDGDVFXQDG·HOOHVHVGHWHUPLQDUjDODSUHVVLyPj[LPDHVWDEOLGDHQ
O·$SDUWDWDQWHULRU/HVERPEHVV·KDXUDQGHVHOHFFLRQDUGHPDQHUDTXHHOVHXUHQGLPHQWQR
VLJXLPDLLQIHULRUDOVHL[DQWDSHUFHQW  HQOHVFRQGLFLRQVQRUPDOVGHIXQFLRQDPHQW
(V GRWDUj XQ JUXS GH VREUHHOHYDFLy G·DLJXD HQ WRWV HOV LPPREOHV D SDUWLU GH GXHV DOWXUHV
H[FHSWXDQW HOV KDELWDWJHV XQLIDPLOLDUV L HQ DTXHOOHV HQ TXq O·HPSUHVD VXEPLQLVWUDGRUD
JDUDQWHL[LODSUHVVLyHQOD[DU[DJHQHUDO
(V GLVSRVDUj FRP D PtQLP XQ JUXS GH SUHVVLy SHU FDGD VHL[DQWD   VXEPLQLVWUDPHQWV R
IUDFFLy

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$

3HUDDLJXDIUHGD


81(7XEVURVFDEOHVG·DFHUG·~VJHQHUDO0HVXUHVL0DVVHV6qULHQRUPDO



81(0qWRGHG·DVVDLJSHUGHWHUPLQDUODXQLIRUPLWDWGHOVUHFREULPHQWVJDOYDQLW]DWV
DSOLFDWVDPDWHULDOVPDQXIDFWXUDWVGHIHUURLDFHU



81(*DOYDQLW]DFLyHQFDOHQW&DUDFWHUtVWLTXHV0qWRGHG·DVVDLJ



81(5HFREULPHQWVJDOYDQLW]DFLyHQFDOHQW&DUDFWHUtVWLTXHVLPqWRGHVG·DVVDLJ



81((1$FFHVVRULVURVFDWVGHIRVDPDOÃOHDEOHSHUDFDQRQDGHV
3HUDDLJXDFDOHQWD



81(  0qWRGH G·DVVDLJ SHU GHWHUPLQDU OD XQLIRUPLWDW GHOV UHFREULPHQWV
JDOYDQLW]DWVDSOLFDWVDPDWHULDOVPDQXIDFWXUDWVGHIHUURLDFHU



81(7XEVURVFDEOHVG·DFHUG·~VJHQHUDO0HVXUHVLPDVVHV6qULHQRUPDO



81((1$FFHVVRULVURVFDWVGHIRVDPDOÃOHDEOHSHUDFDQRQDGHV



81(*DOYDQLW]DFLyHQFDOHQW&DUDFWHUtVWLTXHV0qWRGHVG·DVVDLJ



81(  5HFREULPHQWV JDOYDQLW]DWV HQ FDOHQW VREUH WXEV G·DFHU &DUDFWHUtVWLTXHV L
PqWRGHVG·DVVDLJ
(O SURFpV GH JDOYDQLW]DFLy SHU LPPHUVLy HQ FDOHQW DVVHJXUDUj XQD FDSD XQLIRUPH TXH QR
SUHVHQWDUj UXJRVLWDWV UHEDYHV HWF (O JUXL[ GH OD PDVVD GH ]LQF KDXUj GH VHU VXSHULRUD
TXDWUHJUDPVSHUGHFtPHWUHTXDGUDW JGP 
(OVJUXL[RVFRUUHVSRQHQWVSHUDOVGLVWLQWVGLjPHWUHVYLQGUDQGHWHUPLQDWVSHOTXDGUHVHJHQW

Diàmetre
Nominal
D hm)
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Aguanta
Aigua calenta
Gruix de paret Gruix de paret
e (mm)
e (mm)

























7XEVGHFRXUH
(VFRPSOLUjDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQO·$UWLFOHGHO3&7*
7XEVGHSOjVWLF
(VFRPSOLUjDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQO·$57,&/(GHO3&7*

9$/98/(5Ì$,$,;(7(6
9$/98/(5Ì$,$,;(7(6
9jOYXODGHFRPSRUWD

GHJXGHV FRQGLFLRQV GH PXQWDWJH (O VHX JUXL[ PtQLP VHUj GH GRV PLOÃOtPHWUHV  PP  L
KDXUDQGHVXSRUWDUYHJDGDLPLWMDODSUHVVLyGHWUHEDOO
$PRUWLGRUVGHFRSG·DULHW $QWLDULHW 
7pFRPDILQDOLWDWHYLWDUVREUHSUHVVLRQVHQTXDOVHYROSXQWGHOD[DU[D(VWDUjFRQVWLWXwWDEDVH
G·XQFRVG·DFHUGHJXGDPHQWSURWHJLWRLQR[LGDEOHLPHPEUDQDGHFDXW[~VLQWqWLF(VGHILQLUj
SHOVHX'1ODIRUPDGHFRQQH[LyDOD[DU[DLSUHVVLyPj[LPDGHWUHEDOO+DXUjGHUHVXOWDU
HVWDQFYHJDGDLPLWMDODSUHVVLyGHWUHEDOO
&RPSHQVDGRUVGHGLODWDFLy

9LQGUjGHILQLGDSHOVHX31 3UHVVLyQRPLQDOGHWUHEDOO LHOVHX'1 'LjPHWUHQRPLQDO DL[t
FRPODIRUPDGHFRQQH[LyURVFDGDRHPEULGDGD

6·XWLOLW]DUDQDPEWHPSHUDWXUHVGHVHUYHLVXSHULRUVDFLQTXDQWDJUDXVFHQWtJUDGV  HVWDUDQ
UHDOLW]DWV HQ DFHU LQR[LGDEOH R QHRSUq L WHL[LW QLOy L GHILQLWV SHO VHX 31 '1 L IRUPD GH
FRQQH[Ly URVFDWRHPEULGDW 

'LVSRVDUDQXQDSUHVVLyQRPLQDO 31 FRPDPtQLPGHVHW]H  EDU

/DVHYDSUHVVLyQRPLQDO 31 VHUjGHEDUFRPDPtQLP

9jOYXOHVGHVHLHQWLGHEROD

)OX[RUV

(VWDUDQGHILQLGHVSHOVHX31LHOVHX'1LVHUDQURVFDGHVRHPEULGDGHV(VWDUDQFRQVWUXwGHV
HQDFHULQR[LGDEOHEURQ]HROODXWyLHOVHXJUXL[PtQLPVHUjGHGRVPLOÃOtPHWUHV PP 

3HUPHWUDQ XQD GHVFjUUHJD PtQLPD GH GHX OLWUHV  ,  HQ YXLW VHJRQV  VHJ  (VWDUDQ
FRQVWLWXwWVDEDVHGHOODXWyLRDFHULQR[LGDEOHSURYHwWVGHGLVSRVLWLXGHWDQFDPHQWOHQW

'LVSRVDUDQXQDSUHVVLyQRPLQDO 31 FRPDPtQLPGHVHW]H  EDU
1RPpVOHVYjOYXOHVGHVHLHQWSHUPHWUDQODUHJXODFLyGHOIOXL[G·DLJXD
$L[HWDGH&RPSURYDFLy
3HUPHWUjFRPSURYDUHOPHVXUDPHQWGHOFRPSWDGRU(VWDUjGHILQLWSHOVHX31L'1DL[tFRP
ODGHWHUPLQDFLyGHODVHYDIRUPDGHFRQQH[Ly(VWDUjFRQVWUXwWHQEURQ]HRHQIHUUR IRVD (O
VHXJUXL[PtQLPVHUjGHGRVPLOÃOtPHWUHV PP LKDGHVHUHVWDQFYHJDGDLPLWMDODSUHVVLy
GHVHUYHL

$Î//$0(176
$Î//$0(176
6·KDXUjGHFROÃORFDUDWRWHVOHVFDQRQDGHVG·DLJXDFDOHQWDLHQOHVG·DLJXDIUHGHVTXHSXJXLQ
UHVXOWDUFDSDoRVGHSURGXLUFRQGHQVDFLRQVTXHHQJHQHUDOVHUDQDTXHOOHVTXHQRHVWLJXLQ
HPEHJXGHVHQVzOVRSDUDPHQWV

9jOYXODGHUHWHQFLy

(O PDWHULDO G·DwOODPHQW QR FRQWLQGUj VXEVWjQFLHV TXH HV SUHVWLQ D OD IRUPDFLy GH
PLFURRUJDQLVPHV HQ HOO 1R GHVSUHQGUj RORUV D OD WHPSHUDWXUD D TXq HVWDUj VRWPqV QR
SDWLUj GHIRUPDFLRQV FRP D FRQVHTqQFLD GH OHV WHPSHUDWXUHV QL D FDXVD G·XQD DFFLGHQWDO
IRUPDFLy GH FRQGHQVDFLRQV 6HUj FRPSDWLEOH DPE OHV VXSHUItFLHV D TXq VHUj DSOLFDW VHQVH
SURYRFDUFRUURVLyGHOHVFDQRQDGHVHQOHVFRQGLFLRQVG·~V

3RW VHU GH GLVWLQWV WLSXV VHJRQV OD PRGDOLWDW GH IXQFLRQDPHQW GHO VLVWHPD G·DFWXDFLy (Q
DTXHVWVHQWLWHVGLVWLQJHL[HQHOVVHJHQWVqPEROFODSHWD YHUWLFDORRVFLOÃODQW GLVFHWF

/DFRQGXFWLYLWDWWqUPLFDGHO·DwOODPHQWVHUjPHQRUGHTXDWUHFHQWqVLPHV  :P&D
&LHOJUXL[PtQLPGHYLQWPLOÃOtPHWUHV PP 

3HUPHWUjHOSDVG·DLJXDHQXQVROVHQWLWLQGLFDWFRQYHQLHQWPHQW(VWDUjGHILQLGDSHOVHX31L
'1DL[tFRPODGHWHUPLQDFLyGHODVHYDIRUPDGHFRQQH[Ly URVFDGDRHPEULGDGD (VWDUj
FRQVWUXwGD HQ EURQ]H OODXWy IRVD DFHU HWF (O VHX JUXL[ PtQLP VHUj GH GRV PLOÃOtPHWUHV 
PP 

1R REVWDQW DL[z SHU D PDWHULDOV DPE FRQGXFWLYLWDW WqUPLFD GLIHUHQW GH  :P & HO
JUXL[QHFHVVDULHVSRGUjGHWHUPLQDUDSOLFDQWODIyUPXODDVVHQ\DODGDHQO·,QVWUXFFLy,7,&

,167$/Ã/$&,Ð'(;$5;(6'(&$121$'(6
,167$/Ã/$&,Ð'(;$5;(6'(&$121$'(6

/DVHYDSUHVVLyQRPLQDO 31 KDXUjGHVHUGHVHW]H  EDUFRPDPtQLP

75$06'(&$121$'(62&8/7(6
75$06'(&$121$'(62&8/7(6

9jOYXODUHGXFWRUDGHSUHVVLy
7p FRP D ILQDOLWDW UHGXLU OD SUHVVLy GH OD [DU[D DOV YDORUV HVWDEOHUWV SUqYLDPHQW HQHO FjOFXO
FRUUHVSRQHQW(VGHILQLUjSHOVHX31L'1DL[tFRPSHUODVHYDIRUPDGHFRQQH[Ly URVDGDR
HPEULGDGD  (VWDUj FRQVWUXwW HO FRV HQ EURQ]H R OODXWy OD PROOD HQ DFHU LQR[LGDEOH L OD
PHPEUDQD VHUj GH FDXW[~ VLQWqWLF HOjVWLF LQGHIRUPDEOH (O VHX JUXL[ PtQLP VHUj GH GRV
PLOÃOtPHWUHV PP 

/HVGHULYDFLRQVRFDQDOLW]DFLyKRULW]RQWDOGHVGHODFROXPQDILQVDOVSXQWVGHFRQVXPSRGUDQ
DQDUHQFDVWDWVHQSDUHGyRHQPXUQRUHVLVWHQWRVRWDHOSDYLPHQW

75$06'(&$121$'(6'(683(5)Ì&,(
75$06'(&$121$'(6'(683(5)Ì&,(
+DXUjG·DQDUHQVXSHUItFLHHOGLVWULEXwGRURWXEG·DOLPHQWDFLyTXHHQOODoDODFODXGHSDVGH
O·LPPREOHDPEHOFRPSWDGRUJHQHUDOILQVDOSHXGHOHVFROXPQHV

6HPSUHTXHV·XWLOLW]LXQDYjOYXODUHGXFWRUDGHSUHVVLyVHUjQHFHVVDULLQVWDOÃODUXQDYjOYXODGH
VHJXUHWDWDOFLUFXLWGH%3WDUDGDDODSUHVVLyFRUUHVSRQHQW

/HV FROXPQHV TXH XQHL[HQ OHV FDQDOLW]DFLRQV YHUWLFDOV GHV GHOV GLVWULEXwGRUV ILQV D OHV
GHULYDFLRQVKDXUDQG·DQDUHQFDPEUHVHQUHJLVWUDEOHV

'LVSRVDUjG·XQDSUHVVLyQRPLQDO 31 GHVHW]H  EDUFRPDPtQLP

(Q HO FDV G·H[LVWLU LQFRQYHQLHQWV FRQVWUXFWLXV SHU GHL[DU HQ VXSHUItFLH R HQ FDPEUD
HQUHJLVWUDEOH OD FDQRQDGD G·DOLPHQWDFLy SRGUj DQDU HQWHUUDGD DOORWMDGD HQ XQD
FDQDOLW]DFLyG·REUDGHIjEULFDIDUFLGDGHVRUUDTXHGLVSRVDUjG·XQUHJLVWUHDOVVHXVH[WUHPV
TXHSHUPHWUjODLQVSHFFLyLFRQWUROGHSRVVLEOHVIXJXHV

9jOYXODGHIORWDGRU
$FWXDUjWDQFDQWHOSDVGHO·DLJXDTXDQHOQLYHOOGHODPDWHL[DDEDVWXQDGHWHUPLQDGDFRWD
/·DFWXDFLyVHUjSURJUHVVLYDLHQIXQFLyGHODGLIHUqQFLDHQWUHHOQLYHOOGHO·DLJXDUHDOLHOIL[DW
4XHGDUjGHILQLGDSHOVHX'131LODIRUPDGHFRQQH[Ly
/·REWXUDFLyHVIDUjPLWMDQoDQWXQPROODG·DFHULQR[LGDEOH
/DVHYDSUHVVLyQRPLQDO 31 VHUjFRPDPtQLPGHVHW]H  EDU
$L[HWHV
6RWD DTXHVWD GHQRPLQDFLy JHQqULFD V·HQJOREHQ WRWV HOV HOHPHQWV TXH DFWXHQ SHU
VXEPLQLVWUDUO·DLJXDVDQLWjULDHQHOVSXQWVGHFRQVXP(VGHILQLUDQSHOVHX'1LODSUHVVLyGH
WUHEDOODL[tFRPODILJXUDFRUUHVSRQHQWGHOFDWjOHJGHOIDEULFDQW(VWDUDQFRQVWUXwWVHQEURQ]H
R OODXWy FURPDWV R QR L KDXUDQ GH JDUDQWLU HOV FDEDOV TXH IL[D OD 1RUPD %jVLFD HQ OHV

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$

;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6(1$&(5
;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6(1$&(5
6HUDQ JDOYDQLW]DGHV OHV TXDOV HQ HOV FDVRV HQ TXq YDJLQ HQFDVWDGHV HQ SDUDPHQWV R VRWD
SDYLPHQWOHVG·DLJXDIUHGDHVSURWHJLUDQDPESLQWXUDDQWLR[LGDQWGHEDVHDVIjOWLFDRDPE
WXEDwOODQWIOH[LEOHQRUPDOLOHVG·DLJXDFDOHQWHVDPpVDPpVHVIROUDUDQDPEFDUWyRQGXODW
/HVXQLRQVLSHFHVHVSHFLDOVDQLUDQURVFDGHV3HUDO·HVWDQTXLWDWGHODXQLyXQYHJDGDILOHWDWV
HOV WXEV HV SLQWHVVLQ DPE PLQL OHV URVTXHV L HQ OD XQLy V·HPSUDUj HVWRSD R FLQWHV
G·HVWDQTXLWDW6·HYLWDUjWRWDOPHQWHOFRQWDFWHGHODFDQRQDGDDPEJXL[
4XDQODFRQGXFFLyYDJLUHEXGDDOVSDUDPHQWVRHQIRUMDWVPLWMDQoDQWJUDSHVDTXHVWHVVHUDQ
G·DFHUJDOYDQLW]DWLQWHUSRVDQWDQHOOVHOjVWLFVGHJRPDRIHOWUHDPEVHSDUDFLyPj[LPDGHGRV
PLOPLOÃOtPHWUHV PP 

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$

4XDQ OD FDQRQDGD WUDYHVVL PXUV HQYDQV R IRUMDWV HV GLVSRVDUj XQ PDQHJXt SDVDPXU GH
ILEURFLPHQW G·DFHU R GH 39& DPE IROJDQoD PtQLPD GH GHX PLOÃOtPHWUHV  PP  L HV
UHRPSOLUjO·HVSDLOOLXUHDPEPDVVLOODSOjVWLFD

(V GLVSRVDUDQ EDQGHV LQGLFDGRUHV GH FLQTXDQWD PLOÃOtPHWUHV  PP  G·DPSOH GH FRORUV
YHUPHOOLJURFVHJRQVHVWUDFWLG·DLJXDIUHGDRFDOHQWHQHOFDVGH[DU[HVGHUHWRUQG·DLJXD
FDOHQWDVDQLWjULDV·DIHJLUjXQDVHJRQDEDQGDGHOPDWHL[FRORU
(QHOFDVGHFDQRQDGHVDwOODGHVV·HVWDEOLUjXQDSULPHUDEDQGDVREUHO·DwOODPHQWDFDEDWGH
FRORUYHUG

;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6$&285(
;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6$&285(
(OVWXEVTXHYDJLQHQFDVWDWVHQSDUDPHQWVRSDYLPHQWVHVIROUDUDQDPEFDUWyRQGXODWRDPE
WXEDwOODQWIOH[LEOHQRUPDO

/HVEDQGHVGHVHQ\DOLW]DFLyHVFROÃORFDUDQHQHOVSXQWVVHJHQWV

/HVXQLRQVGHWXEVLSHFHVHVSHFLDOVHVIDUDQDPEVROGDGXUDWLSXVEODQDSHUFDSLOÃODULWDW



$OFRVWDWGHOHVYjOYXOHVLDODSDUWFRUUHVSRQHQWDO·HQWUDGDGHOIOXLG

4XDQODFRQGXFFLyYDJLUHEXGDDOVSDUDPHQWVRIRUMDWVPLWMDQoDQWJUDSHVDTXHVWHVVHUDQGH
OODXWyDPEVHSDUDFLyPj[LPDGHTXDWUHFHQWVPLOÃOtPHWUHV PP 



(QWRWHVOHVHVFRPHVHVLVRUWLGHVGHIOXLGDGLSzVLWVERPEHVLQWHUFDPELDGRUVHWF



(QOHVFRO]HVDODSDUWFRUUHVSRQHQWDO·HQWUDGDGHOIOXLG

4XDQ OD FDQRQDGD WUDYHVVL PXUV HQYDQV R IRUMDWV HV GLVSRVDUj XQ PDQHJXt SDVDPXUR GH
ILEURFLPHQW GH FRXUH R GH 39& DPE IROJDQoD PtQLPD GH GHX PLOÃOtPHWUHV  PP  L HV
UHRPSOLUjO·HVSDLOOLXUHDPEPDVVLOODSOjVWLFD

;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6(10$7(5,$/63/67,&6
;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6(10$7(5,$/63/67,&6



(QHOVWHVDO·HQWUDGDGHOIOXLGLHQODGHULYDFLy
(QHOVWUDPVUHFWHVGHFDQRQDGDHVFROÃORFDUjXQDEDQGDFDGDGHXPHWUHVOLQHDOV PO R
WUDFFLy6·HQWpQSHUWUDPUHFWHHOOLPLWDWSHUGRVFRO]HVGRVWHVRXQDW·LXQFRO]H
$OFRVWDWGHFDGDVHQ\DOLW]DFLyFRPODLQGLFDGDV·HVWDEOLUjH[SUHVVDPHQWHOVHQWLWGHOIOXL[
PLWMDQoDQW XQD IOHW[D 7ULDQJOH HTXLOjWHU GH FRORU QHJUH GH WUHQWD PLOÃOtPHWUHV  PP  GH
FRVWDW 

(VSRGUDQXVDUSHUDODGLVWULEXFLyG·DLJXDIUHGDLDLJXDFDOHQWDVDQLWjULDDSUHVVLy ILQVD
& WXEVLDFFHVVRULVGHSROLFORUXUGHYLQLOQRSODVWLILFDWGHSROLHWLOqG·DOWDLPLWMDQDGHQVLWDW
GH OD VqULH  GH SROLSURSLOq FRSROtPHU GH EORF GH OD VqULH  GH SROLHWLOq UHWLFXODW GH OD
VqULHLGHSROLEXWLOqGHODVqULH

$wOODPHQW7qUPLFGH&DQRQDGHVL$FFHVVRULV

/HV XQLRQV GH WXEV L SHFHV HVSHFLDOV HV IDUDQ VROGDGHV R DPE FXHV VLQWqWLTXHV GH JUDQ
DGKHUqQFLDRDPEDFFHVVRULVGHWLSXVPHFjQLFGHFRPSUHVVLy DPEMXQWDRVHQVHHOjVWLFD R
SHUWHUPRIXVLy

/·DwOODPHQW WqUPLF GH OHV FDQRQDGHV SHQMDGHV R HQFDVWDGHV KDXUj GH UHDOLW]DUVH VHPSUH
DPEFRTXHWHVQRV·DGPHWHQSHUDDTXHVWILODXWLOLW]DFLyGHOODQHVDJUDQHORIHOWUHVQRPpV
HVSRGUjXWLOLW]DUDwOODPHQWDJUDQHOHQFDQRQDGHVHQFDVWDGHVDOVzO

(OVWXEVTXHYDJLQHQFDVWDWVHQSDUDPHQWVRSDYLPHQWVHVIROUDUDQDPEFDUWyRQGXODWRDPE
WXEDwOODQWIOH[LEOHQRUPDO

/HVYjOYXOHVEULGHVLDFFHVVRULVV·DwOODUDQSUHIHUHQWPHQWDPEFDVTXHWVDwOODQWVGHVPXQWDEOHV
GH GLYHUVHV SHFHV (OV FDVTXHWV VH VXEMHFWDUDQ SHU PLWMj G·DEUDoDGRUHV GH FLQWD PHWjOÃOLFD
SURYHwGDGHWDQFDPHQWVG·DOoDSUHPSHUTXqVLJXLVHQ]LOOHOVHXPXQWDWJHLGHVPXQWDWJH

4XDQ OD FRQGXFFLy YDJL UHEXGD DOV SDUDPHQWV R IRUMDWV PLWMDQoDQW JUDSHV DTXHVWHV VHUDQ
DGHTXDGHV DO PDWHULDO GHO WXE D VXSRUWDU L DPE XQD VHSDUDFLy Pj[LPD GH FLQFFHQWV
PLOÃOtPHWUHV PP 
4XDQ OD FDQRQDGD WUDYHVVL PXUV HQYDQV R IRUMDWV HV GLVSRVDUj XQ PDQHJXt SDVDPXU GH
ILEURFLPHQW GH FRXUH R GH 39& DPE IROJDQoD PtQLPD GH GHX PLOÃOtPHWUHV  PP  L HV
UHRPSOLUjO·HVSDLOOLXUHDPEPDVVLOODSOjVWLFD

3527(&&,Ð$&$%$76,6(1<$/,7=$&,216
3527(&&,Ð$&$%$76,6(1<$/,7=$&,216
3URWHFFLyGHFDQRQDGHVVXSRUWVLHTXLSVDEDQVGHOVHXPXQWDWJH
7RWHV OHV FDQRQDGHV HV QHWHMDUDQ GH EUXWtFLHV z[LGV SHOORIHV L DOWUHV PDWqULHV HVWUDQ\HV
GHL[DQWOHVHQFRQGLFLRQVSHUSLQWDUOHV/DSLQWXUDGHSURWHFFLyHVGRQDUjDEDQVGHPXQWDU
OD FDQRQDGD SHUTXq G·DTXHVWD PDQHUD V·HYLWLQ TXH HV TXHGLQ VHQVH SLQWDU ]RQHV GH GLItFLO
DFFpV8QYHJDGDLQVWDOÃODGDHVUHSDVVDUDQGHVSHUIHFWHV
6·H[HFXWDUDQOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV

(O UHFREULPHQW R SURWHFFLy GH O·DwOODPHQW GH OHV FDQRQDGHV L HOV VHXV DFFHVVRULV KDXUj GH
TXHGDU OOLV L IHUP (V SRGUDQ XWLOLW]DU SURWHFFLRQV DGGLFLRQDOV GH SOjVWLF DOXPLQL HWF VHQW
DTXHVWHVUHFRPDQDEOHVDOHVFDQRQDGHVLHTXLSVVLWXDWVDODLQWHPSqULH
/·DwOODPHQWWqUPLFVHUjFRQWLQXVHQVHTXHH[LVWHL[LFDSWUDPGHFDQRQDGDDO·DLUH3HUDDL[z
VH OL GRQDUj FRQWLQXwWDW WUDQVYHUVDO L ORQJLWXGLQDOPHQW HPSUDQW FLQWD DwOODQW DXWRDGKHVLYDR
JRPDG·HQJDQ[DUHVSHFLDO

2%5(6$8;,/,$56
2%5(6$8;,/,$56
2%5(6,$-8'(6'·2%5$
2%5(6,$-8'(6'·2%5$
7UHEDOOVQHFHVVDULVSHUDODIL[DFLyGHOHVFDQRQDGHVRHTXLSVHQHOVSDUDPHQWVGHIjEULFD
DL[tFRPO·H[HFXFLyGHEXLWVHQPXUVRIRUMDWVSHUDOVHXSDVHOVTXDOVVHUDQH[HFXWDWVSHOV
GLVWLQWVRILFLVG·2EUD&LYLO

%$1&$'(66832576,(6758&785(6
%$1&$'(66832576,(6758&785(6

&DQRQDGDJDOYDQLW]DGDRFRXUHQRPpVHVSUHSDUDUjDPEGXHVPDQVGHSLQWXUDDVIjOWLFDVL
TXHGDHQFDVWDGDHQFDVFRQWUDULQRSRUWDUjFDSSURWHFFLyHQFDUDHQHOFDVG·DQDUDwOODGD
&DQRQDGDGHPDWHULDOVSOjVWLFV1RUHTXHULUDQFDSWUDFWDPHQWHVSHFLDO

%DQFDGHV

6XSRUWV XQ YHJDGD FRQVWUXwWV L DEDQV GHO VHX PXQWDWJH HV SUHSDUDUjQ WRWV HOV HOHPHQWV
PHWjOÃOLFVQRJDOYDQLW]DWVDPEXQDFDSDGHPLQLXQYHJDGDVHFVHOLGRQDUjXQDFDSDGH
SLQWXUDG·DFDEDW

/HV ERPEHV L HO FRPSUHVVRU KDXUDQ GH VLWXDUVH VREUH EDQFDGHV G·LQqUFLD GHJXGDPHQW
DUPDGHV L HO SHV GHO TXDO VLJXL GH O·RUGUH G·XQ YHJDGD L PLWMD  HO SHV GH O·HTXLS HQ
RUGUH GH PDU[D (O FRQMXQW KDXUj GH TXHGDU SHUIHFWDPHQW HTXLOLEUDW UHVSHFWH GHO FHQWUH
JHRPqWULF L GH PDVVHV GH OD EDQFDGD L VXSRUWDW SHU DPRUWLGRUV PHWjOÃOLFV GH FDSDFLWDW
VXILFLHQW

1HWHMDGHFDQRQDGHVLHTXLSVXQYHJDGDLQVWDOÃODWV

(OVGLSzVLWVHVWDUDQVLWXDWVVREUHEDQFDGHVG·DFRUGDPEOHVVHYHVGLPHQVLRQVLSHVRV

$EDQV GH SURFHGLU DO VHX DwOODPHQW R DO VHX SLQWDW GHILQLWLX HV QHWHMDUDQ DWHQWDPHQW GHOV
UHVLGXV TXH KDJLQ SRJXW DFXPXODU DO OODUJ GHO VHX PXQWDWJH UHSDVVDQW GH SLQWXUD DTXHOOHV
]RQHVTXHKDJLQTXHGDWSHUMXGLFDGHV

6XSRUWV

3LQWXUDG·DFDEDWGHFDQRQDGHVVXSRUWVLHTXLSV

6XSRUWVSHUDLQVWDOÃODFLRQVVRWPHVHVDGLODWDFLy(OVWXEVGHVFDQVDUDQVREUHVXSRUWVDPEHOV
DQFRUDWJHVGHOHVDEUDoDGRUHVQRHVWUHWVWRWDOPHQWSHUSHUPHWUHHOERQOOLVFDPHQWKDYHQWGH
TXHGDUJXLDWVSHULPSHGLUTXHHVGHVDOLQHwQ4XDQHOVXSRUWKDJLG·DFWXDUFRPDSXQWIL[R
JXLD GH OD FDQRQDGD VH VXEMHFWDUDQ HOV WXEV PLWMDQoDQW XQ SDWt GH SHUILO HQ ©7ª TXH DQLUj
VROGDW DO VXSRUW PDL D OD FDQRQDGD  /D VXEMHFFLy GHO WXE HV IDUj VHPSUH PLWMDQoDQW
DEUDoDGRUHV JDOYDQLW]DGHV IRUWDPHQW HVWUHWHV PLWMDQoDQW FDUDJROV FDGPLDWJHV KDYHQW GH
UHVXOWDU HO FRQMXQW VXILFLHQWPHQW FDSDo SHU VXSRUWDU OHV WHQVLRQV TXH HV WUDQVPHWLQ D WUDYpV
G·HOO

7RWHVOHVFDQRQDGHVVHQVHDwOODULYLVWHVHVSLQWDUDQDPEGXHVPDQVGHSLQWXUDYHUGDIRVF
HQWRWDODVHYDORQJLWXGHQXQDFHUWDORQJLWXGRHQXQDEDQGDORQJLWXGLQDO
(OVVXSRUWVHVUHSDVVDUDQDPEODSLQWXUDHVWDEOLGDFRPG·DFDEDW

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$

+DXUDQG·HVWDEOLUVHG·DFRUGDPEHOVFULWHULVVHJHQWV

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$

,QVWDOÃODFLRQVQRVRWPHVHVDGLODWDFLyVHVXEMHFWDUDQPLWMDQoDQWDEUDoDGRUHVJDOYDQLW]DGHV
IRUWDPHQWHVWUHWHVDOWXELVROGDGHVRURVFDGHVDOVXSRUW

&RPSOLUDQDPEOHV1RUPHV81(LODUHVWDGHFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLFDGHVHQO·$UWLFOH
(VFRPSURYDUjODVHYDVHFFLyFLOtQGULFDJUXL[RVJDOYDQLW]DFLyLQWHULRULH[WHULRULHVWDQTXLWDWD
XQD SUHVVLy PtQLPD GH GHX DWPRVIHUD  DWP  VHQW PRWLX GH QR DFFHSWDFLy HO VHX
LQFRPSOLPHQW

$ IL G·DFRQVHJXLU O·DWDSHwPHQW QHFHVVDUL HQ HOV FDVRV TXH KR UHTXHUHL[LQ HV FROÃORFDUDQ
DQFRUDWJHVLVRIzQLFV VLQRQ·KLKDWDPEpHVSRGUjFROÃORFDUXQDQHOOGHJRPDHQWUHHOWXEL
O·DEUDoDGRUD 

7XEVGHFRXUH

7RWV HOV VXSRUWV VH VXEMHFWDUDQ D HOHPHQWV VXILFLHQWPHQW UtJLGV GH O·HVWUXFWXUD (OV HOHPHQWV
YHUWLFDOVRQVHVXEMHFWHQOHVFDQRQDGHVVHUDQFRPDPtQLPSDUHGyGHPDyEXLWGREOH4XDQ
H[LVWHL[L SHULOO GH FRUURVLy GHOV VXSRUWV DTXHVWV L OHV JXLHV KDXUDQ GH VHU GH PDWHULDOV
UHVLVWHQWV D OD FRUURVLy R HVWDU SURWHJLGHV FRQWUD OD PDWHL[D (OV HOHPHQWV YHUWLFDOV RQ VH
VXEMHFWHQOHVFDQRQDGHVVHUDQFRPDPtQLPSDUHGyGHPDyEXLWGREOH

(VFRPSOLUjDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQO·$UWLFOHGHO3&7*7XEVGHSOjVWLF
(VFRPSOLUjDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQO·$UWLFOHGHO3&7*$wOODPHQWV
(VFRPSOLUjDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQHO5HLDO'HFUHWL2UGUHGHGH-XQ\GH
 VREUH HO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV GH &DOHIDFFLy &OLPDWLW]DFLy L $LJXD &DOHQWD
6DQLWjULD L HQ SDUWLFXODU HQ OD VHYD ,QVWUXFFLy Q  $wOODPHQW 7qUPLF G·,QVWDOÃODFLRQV VHQW
PRWLXGHQRDFFHSWDFLyHOVHXLQFRPSOLPHQW

(Q JHQHUDO HOV VXSRUWV TXH QR KDJLQ G·DEVRUELU WHQVLRQV D[LDOV VH VXVSHQGUDQ GHO VRVWUH
PLWMDQoDQW YDUHWD JDOYDQLW]DGD URVFDGD HQ WRWD OD VHYD ORQJLWXG GHL[DQW HO VXILFLHQW PDUJH
SHUSRGHUGRQDUHOVSHQGHQWVRQLYHOOVFRUUHVSRQHQWV

&DQRQDGHVGHFRXUH

/DXQLyGHODYDUHWDDPEHOVRVWUHV·HIHFWXDUjPLWMDQoDQWHPEROLFVWLSXV6SLW5RFNRVLPLODUL
DOVXSRUWPLWMDQoDQWGXHVIHPHOOHVJDOYDQLW]DGHVLOHVVHYHVFRUUHVSRQHQWVYRODQGHUHV

'LjPHWUHGHOD
6HSDUDFLyPj[LPDHQWUH
FDQRQDGD
VXSRUWVHQP
HQPP

7UDPVYHUWLFDOV
7UDPV
KRULW]RQWDOV
B


GHD



GHD

GHD



4XDQ HO VXSRUW KDJL GH WUHEDOODU FRP D SXQW IL[ OD VXEMHFFLy GH FDGD H[WUHP GHOVXSRUW DO
VRVWUHHVUHDOLW]DUjDPEGRVSHUILOVHQ©8ªIRUPDQWHQWUHVLDQJOHVGHQRUDQWDJUDXV  
VROGDWV DO VXSRUW L DQFRUDW DO VRVWUH PLWMDQoDQW UHFWDQJOHV GH SDODVWUH VROGDWV DO SHUILO L
HPEROLFV 6SLW5RFN R VLPLODU (Q DTXHVW FDV QR VH VLWXDUj FDS GH OHV VXEMHFFLRQV VREUH
UHYROWRQVFHUjPLFV
(Q HOV VXSRUWV JXLD DQWHULRU L SRVWHULRU DO GLODWDGRU  VH VXEVWLWXLUj OD YDUHWD URVFDGD SHU
SHUILOLQ©8ªVROGDWDOVXSRUWLVXEMHFWHDOVRVWUHFRPHQHOFDVMDLQGLFDWGHOVSXQWVIL[RV
(OPDWHULDOGHOVXSRUWVHUjSHUILOWLSXV©8ªG·DFHUQHJUHDTXqVHVROGDUDQWRWVHOVHOHPHQWV
GH VXEMHFFLy DEUDoDGRUHV YDUHWHV HWF  GH OHV FDQRQDGHV 8Q YHJDGD DFDEDGD OD
SUHSDUDFLyGHOPDWHL[LFRUUHJLGHVOHVHYHQWXDOVGHIRUPDFLRQVSURGXwGHVSHUODVROGDGXUDHV
SURFHGLUjDEDQVGHFROÃORFDUHOVWXEVDSURWHJLUKRDPEXQDFDSDGHSLQWXUDG·HPSULPDFLy
DGHTXDGDLXQDDOWUDVHJRQDGHODSLQWXUDTXHV·HVWDEOHL[LFRPG·DFDEDW
/HV VHFFLRQV GH YDUHWHV L SHUILOV GHSHQGUDQ GHO QRPEUH L GLjPHWUH GHOV WXEV 6·KDXUDQ GH
FDOFXODUGHPDQHUDTXHQRHVSURGXHL[LQIOHW[HVPDMRUVGHOWUHVSHUFHQW  GHODORQJLWXG
GHOVXSRUW

4XDQ HO VXSRUW VLJXL SHU D FDQRQDGD ~QLFD HVWDUj FRQVWUXwW HQ XQD SODFD GH IHUUR
JDOYDQLW]DGD (O GLjPHWUH GH OD YDUHWD GH VXVSHQVLy SHU D OHV GLVWjQFLHV DEDQV LQGLFDGHV
VHUjHOVHJHQW



'LjPHWUHGHOD
FDQRQDGDHQPP

GHD
GHD


/DGLVWjQFLDHQWUHVXSRUWVYLQGUjGHWHUPLQDGDHQFDGDFDVSHOWXEGHPHQRUGLjPHWUHTXHHV
UHFRO]LHQHOOVLVHUjODVHJHQW
&DQRQDGHVG·DFHU

'LjPHWUHGHOD
6HSDUDFLyPj[LPDHQWUH
FDQRQDGD
VXSRUWVHQP
HQSRO]DGHV 7UDPVYHUWLFDOV
7UDPV
KRULW]RQWDOV
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4XDQOHVFDQRQDGHVSDVVLQDWUDYpVGHPXUVHQYDQVIRUMDWVHWFHVGLVSRVDUDQPDQHJXLQV
SURWHFWRUVTXHGHL[LQHVSDLOOLXUHDOYROWDQWGHODFDQRQDGDKDYHQWGHUHRPSOLUDTXHVWHVSDL
G·XQDPDWqULDSOjVWLFD6LODFDQRQDGDYDDwOODGDQRV·LQWHUURPSUjO·DwOODPHQWDOPDQHJXt
(OVPDQHJXLQVKDXUDQGHVREUHVRUWLUDOPHQ\VWUHVPLOÃOtPHWUHV PP SHUDPEGyVFRVWDWV
GHOVHOHPHQWVRQHVGLVSRVLQ

,167$/Ã/$&,216'(;$5;(6'(&$121$'(6,(/(0(176'(%20%$0(17
,167$/Ã/$&,216'(;$5;(6'(&$121$'(6,(/(0(176'(%20%$0(17
/HV FDQDOLW]DFLRQV VHUDQ FRPSURYDGHV TXDQW DO GLjPHWUH HVSHFLILFDW XQLRQV DPE IDOWD
G·HOHPHQWVG·HVWDQTXLWDWVHSDUDFLyGHJUDSHVVXSHULRUVDDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWVLWXDFLy
GH OHV FROXPQHV GLjPHWUH L UHEXW GH PDQHJXLQV SDVDPXUV VHQW PRWLX GH QR DFFHSWDFLy HO
VHXLQFRPSOLPHQW
/D YDOYXOHULD L DL[HWHV VHUDQ FRPSURYDWV OD VHYD FROÃORFDFLy GLjPHWUHV XQLRQV GHIHFWXRVHV
DPE OD FDQRQDGD R IDOWD G·HOHPHQWV G·HVWDQTXLWDW VHQW PRWLX GH QR DFFHSWDFLy HO VHX
LQFRPSOLPHQW
3HU DOV HOHPHQWV GH ERPEDPHQW VHUDQ FRPSURYDWV HOV HOHPHQWV XQLRQV GHIHFWXRVHV D OD
FDQRQDGD IDOWD G·HOHPHQWV G·HVWDQTXLWDW L FRQQH[Ly HOqFWULFD GHIHFWXRVD VHQW PRWLX GH QR
DFFHSWDFLyHOVHXLQFRPSOLPHQW

2%5(6$8;,/,$56
2%5(6$8;,/,$56
7XEVG·DFHU

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$

'LjPHWUHGHODYDUHWD
GHVXVSHQVLyHQPP





%DQFDGHV

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$

(VFRPSURYDUDQVHJRQVDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQHO3URMHFWHGLPHQVLRQVSHVDwOODPHQWV
HTXLOLEUDWLFDSDFLWDWGHOVDPRUWLGRUVVHQWPRWLXGHQRDFFHSWDFLyHOVHXLQFRPSOLPHQW

6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDQRQDGD FRPSOHWDPHQW FROÃORFDGD LQFORHQW SDUW
SURSRUFLRQDOGHPDQHJXLQVDFFHVVRULVVXSRUWVHWF

6XSRUWV

9DOYXOHUtDLDL[HWHV

(VFRPSURYDUDQVHJRQVDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQHO3URMHFWHDOHVLQVWDOÃODFLRQVVRWPHVHVD
GLODWDFLyOHVJXLHVSHUDOVOOLVFDPHQWVDL[tFRPOHVVXEMHFFLRQVPLWMDQoDQWDEUDoDGRUHVDOHV
LQVWDOÃODFLRQV IL[HV IL[DFLRQV D SDUHWV LR D VRVWUHV VHFFLRQV GH OHV YDUHWHV GLVWjQFLHV GHOV
VXSRUWVVHJRQVGLjPHWUHGHOVWXEVHWFVHQWPRWLXGHQRDFFHSWDFLyHOVHXLQFRPSOLPHQW

(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFOzVPXQWDWJH
$wOODPHQWV

3529(63$5&,$/6,727$/6
3529(63$5&,$/6,727$/6
&,$/6,727$/6

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHODFRTXHWDGHOPDWHL[GLjPHWUHLJUXL[VHQVH
GHVFRPSWDUHOHPHQWVLQWHUPHGLVWDOVFRPYjOYXOHVDFFHVVRULVHWF

3URYDGHUHVLVWqQFLDPHFjQLFD
6HUDQ REMHFWH G·DTXHVWD SURYD WRWHV OHV FDQRQDGHV HOHPHQWV L DFFHVVRULV TXH LQWHJUHQ OD
LQVWDOÃODFLy
/D SURYD V·HIHFWXDUj D YLQW TXLORJUDPV SHU FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  RPSOLQW
SUqYLDPHQWOHVFDQRQDGHVG·DLJXDLSXUJDQWFRPSOHWDPHQW
1RVHUjG·DFFHSWDFLyHQFDVGHIXJXHV

6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  G·DwOODPHQW FRPSOHWDPHQW FROÃORFDW LQFORHQW VL HVFDX
TXDQH[LVWHL[LODSURWHFFLy
&RPSWDGRUV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVLJXDOV
6·DERQDUj SHU XQLWDW FROÃORFDGD LQFORHQW WRWV HOV UjFRUGV GH PXQWDWJH L WRWV HOV DFFHVVRULV
QHFHVVDULV

(VWDQTXLWDWSDUFLDO
8Q YHJDGD UHDOLW]DGD OD GLVWULEXFLy FRPSOHWD GH QXFOLV GH QHWHMD KDELWDWJHV [DU[HV R
DOLPHQWDFLyDHTXLSVLDEDQVGHSURFHGLUDODFROÃORFDFLyGHO·DL[HWHVLFRQQH[LRQVDHTXLSV
VHVRWPHWUjODLQVWDOÃODFLyDXQDSURYDG·HVWDQTXLWDWDPEXQDSUHVVLyPtQLPDGHODGHVHUYHL
DPEXQPtQLPGHVLVTXLORJUDPVSHUFHQWtPHWUHVTXDGUDW .JFP LHVPDQWLQGUjDTXHVWD
SUHVVLyGXUDQWTXLQ]HPLQXWV PLQ 
(VFRQWURODUjDOFHQWSHUFHQW  OHVFRQGXFFLRQVLDFFHVVRULV

'LSzVLWVDFXPXODGRUV
3HU DOV SUHIDEULFDWV GH ILEURFLPHQW R GH TXDOVHYRO DOWUH SURGXFWH DSURSLDW HO PHVXUDPHQW
FRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVLJXDOV
6·DERQDUj SHU XQLWDW FROÃORFDGD LQFORHQW WRWHV OHV FRQQH[LRQV QHFHVDULHV SHU DO SHUIHFWH
IXQFLRQDPHQWLOHVWDSHV

1RVHUDQG·DFFHSWDFLyOHVGLVWULEXFLRQVSDUFLDOVHQFDVGHIXJXHV
(VWDQTXLWDWILQDO
,JXDO TXH HQ O·$SDUWDW DQWHULRU L DEDQV GH SURFHGLU D FROÃORFDU O·DL[HWHV L FRQQH[LRQV D
HTXLSVVHVRWPHWUjODLQVWDOÃODFLyHQHOVHXFRQMXQWDOHVPDWHL[HVSURYHVSHUDODTXDOFRVD
SUqYLDPHQW V·KDXUj WLQJXW OD LQVWDOÃODFLy SOHQD GXUDQW YLQWLTXDWUH KRUHV  K  L V·KDXUDQ
UHDOLW]DW TXDQWHVSXUJXHV G·DLUH VLJXLQ QHFHVVjULHV L DOPHQ\VHQGXHVRFDVLRQVLSHUDWRWV
DTXHOOVSXQWVHOHYDWVRWHUPLQDOV
(VFRQWURODUDQDOFHQWSHUFHQW  OHVFRQGXFFLRQVLDFFHVVRULV
1RVHUjG·DFFHSWDFLyODLQVWDOÃODFLyHQHOVHXFRQMXQWVLQRV·HVWDELOLW]DODSUHVVLyDOVTXLQ]H
PLQXWV PLQ GHFRPHQoDGDODSURYD
)XQFLRQDPHQW
&ROÃORFDGDO·DL[HWHVLFRQH[LRQDWVHOVHTXLSVHVSURFHGLUjDSRVDUHQVHUYHLHOPj[LPQRPEUH
SRVVLEOHGHSXQWVGHFRQVXPGHWHUPLQDQWODVLPXOWDQHwWDWTXHFRUUHVSRQDOHVFRQGLFLRQVGH
IXQFLRQDPHQWTXHJDUDQWHL[HQHOFDEDOPj[LPHQHOSXQWGHFRQVXPPpVGHVIDYRUDEOH(OV
FDEDOV HQ HOV SXQWV GH FRQVXP VHUDQ HOV IL[DWV HQ OD 1RUPD %jVLFD L OD VLPXOWDQHwWDW VHUj
O·HVWDEOLGDSHUO·H[SUHVVLy



<  Q 


VHQW©<ªODVLPXOWDQHwWDWDFRQVLGHUDUSHUDXQQRPEUH©QªG·DSDUHOOVPDMRURLJXDODGRV  
(VFRQWURODUDQHOFHQWSHUFHQW  GHOHVDL[HWHVIOX[RUVLFODXVGHSDVGHODLQVWDOÃODFLy
1RVHUjG·DFFHSWDFLyXQGHILFLHQWIXQFLRQDPHQW

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
,167$/Ã/$&,216'(;$5;(6'(&$121$'(6,(/(0(176'(%20%$0(17
,167$/Ã/$&,216'(;$5;(6'(&$121$'(6,(/(0(176'(%20%$0(17
&DQRQDGHV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG GH FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH VHQVH
GHVFRPSWDUHOHPHQWVLQWHUPHGLVWDOVFRPYjOYXOHVDFFHVVRULVHWF

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$

3/(&'(&21',&,216'()217$1(5,$

*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76
0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
$TXHVW 3OHF GH &RQGLFLRQV Wp FRP D jPELW G·DSOLFDFLy OHV LQVWDOÃODFLRQV SURGXFWRUHV L
DFXPXODGRUHVG·DLJXDFDOHQWDSHUD~VVDQLWDULGHOVHGLILFLVLLQVWDOÃODFLRQVGHO·$MXQWDPHQWHQHOV
VHXVGLIHUHQWVVHUYHLV
4XHGHQGHILQLGHVOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLFRQGLFLRQVFRQVWUXFWLYHVTXHKDQGHFRPSOLUHOVPDWHULDOVL
OHVLQVWDOÃODFLRQVDL[tFRPHOVHXIXQFLRQDPHQWDVVDMRVVXEPLQLVWUDPHQWLFULWHULVGHPHVXUDPHQW
LDERQDPHQWTXHKDQGHUHXQLUOHVLQVWDOÃODFLRQVSURGXFWRUHVG·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULD

&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'(3(5621$/,(035(6(6
3HU D OD FRUUHFWD H[HFXFLy GHOV WUHEDOOV FRQWHPSODWV HQ DTXHVWD (VSHFLILFDFLy V·H[LJLUDQ HOV
GRFXPHQWVDFUHGLWDWLXVVHJHQWV
•

(VWDU O·(PSUHVD HQ SRVVHVVLy GHO &HUWLILFDW GH &ODVVLILFDFLy FRUUHVSRQHQW DO *UXS 
6XEJUXS ,, GHO 0LQLVWHUL G·,QG~VWULD L (QHUJLD G·DFRUG DPE ¶O·2UGUH GH GDWD  'H
-XOLRO %2(Q~PGHOG·$JRVWGHL%2(Q~PGHOG·$JRVWGH
 L2UGUHGHO0LQLVWHULG·+LVHQGDGHOGH0DUoGH %2(Q~PGHO
GH 0DUo GH  L %2( Q~P  GHO  G·$EULO GH   DPE OD FDWHJRULD TXH
V·LQGLTXLHQHOVGRFXPHQWVGHO&RQWUDFWH

•

4XDOLILFDFLy(PSUHVDULDOGH©(PSUHVD,QVWDOÃODGRUDªSHUSDUWGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL
(QHUJLD G·DFRUG DPE HO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV GH &DOHIDFFLy L $LJXD &DOHQWD
6DQLWjULD5HLDO'HFUHWL23UHVLGqQFLDGHO*RYHUQGHO'H-XOLRO

•

2EUHV $X[LOLDUV (V WLQGUj HQ FRPSWH O·HVSHFLDOLWDW QLYHOO HFRQzPLF L H[LJqQFLHV
WqFQLTXHVGHODLQVWDOÃODFLyGHTXqHVWUDFWL

'H OD PDWHL[D PDQHUD VHUDQ H[LJLEOHV HOV GRFXPHQWV DFUHGLWDWLXV GH TXDOLILFDFLy GH SHUVRQDO
DPE FDUQHW SURIHVVLRQDO G·,QVWDOÃODGRU $XWRULW]DW GH *DV R GH &DOHIDFFLy L $LJXD &DOHQWD
6DQLWjULDDWtWROLQGLYLGXDOSHUSDUWGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLDVLEpSRGHQUHDOLW]DUVHHOV
WUHEDOOVDQQH[RVLG·REUDSHUSHUVRQDOTXDOLILFDWTXHQRSRVVHHL[LDTXHVWWLSXVG·HVSHFLDOLW]DFLy

1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
9HXUHOHVLQGLFDGHVHQODPHPzULDGHVFULSWLYD

$/75(61250(6
4XDQWDOVHTXLSVLPDWHULDOVDHPSUDUFRPSOLUDQDPEDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQOD1RUPDWLYD
1DFLRQDO 1RUPHV 81(  L HVWUDQJHUD TXH V·HVSHFLILTXHQ HQ FDGDVFXQ GHOV $SDUWDWV
FRUUHVSRQHQWV

6,67(0(6*(1(5$'256'(&$/25
6,67(0(6*(1(5$'256'(&$/25
7RW HOUHIHUHQW DOVGLIHUHQWVVLVWHPHV JHQHUDGRUV GH FDORU KD HVWDW UHODFLRQDW HQ O·$UWLFOH
6HFFLyDDQWHULRUSHUODTXDOFRVDHQVUHPHWHPDOGLW$UWLFOHHQWRWVHOVVHXV$SDUWDWV

;$5;(6'(&$121$'(6
;$5;(6'(&$121$'(6
3/(
3/(&'(&21',&,216'·
'(&21',&,216'·,167$/
6'·,167$/Ã/$&,216'·
,167$/Ã/$&,216'·$
Ã/$&,216'·$,*8$&$/(1
*8$&$/(17
$/(17$6$1,7$5,$

1250$7,9$
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV
DSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGHGHMXOLROGH
1RUPD81(7XEVURVFDEOHVG·DFHUG·~VJHQHUDO0HVXUHVL0DVVHV6qULH1RUPDO
1RUPD81(7XEVURVFDEOHVG·DFHUG·~VJHQHUDO0HVXUHVL0DVVHV6qULHUHIRUoDGD

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'·$,*8$&255(176$1,7$5,$
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1RUPD81($OLDWJHV&X=Q&;;7XEVURGRQVHVWLUDWVHQIUHGVHQVHVROGDGXUD
SHUDXVRVJHQHUDOV0HVXUHVWROHUjQFLHVFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVLFRQGLFLRQVWqFQLTXHVGH
VXEPLQLVWUDPHQW
1RUPD 81(  &REULV &;; 7XEV URGRQV HVWLUDWV HQ IUHG VHQVH VROGDGXUD SHU D
XVRV JHQHUDOV 0HVXUHV WROHUjQFLHV FDUDFWHUtVWLTXHV PHFjQLTXHV L FRQGLFLRQV WqFQLTXHV GH
VXEPLQLVWUDPHQW
1RUPD81(&RXUHLDOLDWJHVGHFRXUH7XEVURGRQVpVHQIUHGVHQVHVROGDGXUDSHU
DFRQGHQVDGRUVHYDSRUDGRUVLFDQYLDGRUVGHFDORU0HVXUHV
1RUPD 81((1  &RXUH L DOLDWJHV GH FRXUH VHQVH VROGDGXUD SHU D DLJXD L JDV HQ
DSOLFDFLRQVVDQLWjULHVLGHFDOHIDFFLy
1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,7&©$LJXD&DOHQWDª





(Q OHV [DU[HV GH FDQRQDGHVHV SRGUj XVDU PDWHULDO GH FRXUH HVWLUDW VHQVH VROGDGXUD GHVR[LGDW
DPEIzVIRUGHVHFFLyFLUFXODULJUXL[XQLIRUPH
/HVVXSHUItFLHVGHOHV[DU[HVGHFRXUHVHUDQOOLVHVLHVWDUDQH[HPSWHVGHUDWOOHVWDTXHVEXIDPHQWV
HVFzULHVSLFDGXUHVRSOHFV
/D UHODFLy HQWUH HOV GLjPHWUHV QRPLQDOV L HOV VHXV JUXL[RV FRUUHVSRQHQWV YpQHQ UHIOHFWLWV DO
48$'5(
48$'5(
'LjPHWUHQRPLQDO PP 

;$5;(6'(&$121$'(6
$ PpV GH WRW DOOz TXH V·KD UHODFLRQDW HQ O·$SDUWDW  $UWLFOH  GHXHQ  HQ FRPSWH HOV
DVSHFWHVVHJHQWV

*UXL[GHSDUHW PP 









(VSURKLEHL[O·~VGHPDWHULDOVSHUD[DU[HVGHFDQRQDGHVGHOWLSXVIHUURQHJUHSHUDOV
FLUFXLWVVHFXQGDULV





•

(VSURKLEHL[O·~VGHPDWHULDOVSHUD[DU[HVGHFDQRQDGHVGHOWLSXVJDOYDQLW]DWSHUDOV
FLUFXLWVSULPDULV





•

1R HV SHUPHWUj O·~V GH FDS WLSXV GH VROGDGXUD D OHV [DU[HV WUDPV R SHFHV HQ TXq
V·HPSULQPDWHULDOVGHOWLSXVJDOYDQLW]DWVHQWREOLJDWO·~VGHSHFHVLDFFHVVRULVGHIRVD
PDOÃOHDEOHLURVFDEOHHQDTXHVWHV[DU[HVGHFDQRQDGHV









•

/DVHFFLyGHOHVFDQRQDGHVVHUjFLUFXODUDPEJUXL[XQLIRUPHLVHQVHUHEDYHVQLWDOOV





















•

/D UHODFLy HQWUH HOV GLjPHWUHV QRPLQDOV L HOV VHXV JUXL[RV FRUUHVSRQHQWV YpQHQ UHIOHFWLWV DO
48$'5(SHUDFDQRQDGDG·DFHUHVWLUDWHQIUHGLJDOYDQLW]DW
48$'5(
'LjPHWUHQRPLQDO PP 

*UXL[GHSDUHW PP 





















6·LQVWDOÃODUj VHPSUH XQD YjOYXOD GH UHWHQFLy TXH LPSHGHL[L OD FLUFXODFLy GH FDEDOV HQ VHQWLW
FRQWUDUL









/HV[DU[HVGHFDQRQDGHVSHUDOD GLVWULEXFLyG·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULDHV UHDOLW]DUj GHPDQHUD
TXH HO FRQWLQJXW G·DLJXD GHV GHO FRPSWDGRU DO SXQW GH FRQVXP PpV DOOXQ\DW VLJXL HO PHQRU
SRVVLEOH
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+DXUj G·H[LVWLU VHPSUH OD SRVVLELOLWDW G·LQWHUUXSFLy GHO VHUYHL D FDGD KDELWDWJH R XQLWDW GH
FRQVXP
(OUHWRUQGHOHVLQVWDOÃODFLRQVG·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULDHVUHDOLW]DUjGHPDQHUDTXHHVUHGXHL[LDO
Pj[LP HO WHPSV WUDQVFRUUHJXW HQWUH O·REHUWXUD GH OHV DL[HWHV L O·DUULEDGD GH O·DLJXD FDOHQWD DOV
PDWHL[RV

(/(0(176'(%20%$0(17
/HV ERPEHV SHU D UHFLUFXODFLy G·DLJXD FDOHQWD VDQLWjULD QR SRGUDQ IXQFLRQDU GXUDQW HO WHPSV
WUDQVFRUUHJXWHQWUHOHVYLQWLWUHV  KRUHVLOHVVHW  KRUHVWUHWTXHHFRQzPLFDLWqFQLFDPHQWHV
MXVWLILTXLHOPDQWHQLPHQWG·XQDWHPSHUDWXUDPtQLPDHQDTXHVWSHUtRGH
'HO·REOLJDWRULHWDWDQWHULRUTXHGHQH[HPSWVHOVHVWDEOLPHQWVVDQLWDULV
/HVERPEHVSHUDODUHFLUFXODFLyGHO·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULDSURSRUFLRQDUDQXQFDEDODSURSLDW
SHU D XQD FDLJXGD Pj[LPD GH WHPSHUDWXUD GH WUHV JUDXV FHQWtJUDGV  &  GHV GHO GLSzVLW

3
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DFXPXODGRU ILQV D O·XVXDUL PpV OOXQ\j /D VHYD SUHVVLy VHUj OD QHFHVVjULD SHU FRPSHQVDU
~QLFDPHQWODSqUGXDGHFjUUHJDGHOFLUFXLWGHUHWRUQ

(OV HOHPHQWV GH FRQWURO L UHJXODFLy VHUDQ HOV DSURSLDWV SHU DOV FDPSV GH WHPSHUDWXUHV HQ TXq
QRUPDOPHQWWUHEDOODUjODLQVWDOÃODFLy

/·DOLPHQWDFLy G·DLJXD D XQ HGLILFL SHU D XVRV VDQLWDULV KDXUj GH IHUVH DSURILWDQW HQ OD PHVXUD
TXHHVSXJXLODSUHVVLyGHOD[DU[DXUEDQDG·DLJXD

(OVWHUPzVWDWVWHUPzPHWUHVKLGUzPHWUHVLPDQzPHWUHVKDXUDQGHSRGHUGHL[DUVHIRUDGHVHUYHL
LVXEVWLWXLUVHDPEO·HTXLSHQPDU[D

4XDQODSUHVVLyGH[DU[DXUEDQDQRVLJXLVXILFLHQWSHUDOLPHQWDUWRWHVOHVSODQWHVGHO·HGLILFLHO
JUXSG·HOHYDFLyG·DLJXDKDXUjGHFRPSOLUHOVUHTXLVLWVVHJHQWV

/·HTXLSDPHQWPtQLPH[LJLEOHDDTXHVWWLSXVG·,QVWDOÃODFLRQVFRQVWDGHOVHOHPHQWVVHJHQWV

•

/DSUHVVLyPj[LPDDGPLVVLEOHDO·DL[HWHVVHUjGHTXDWUHFHQWVTXLORSDVFDOV N3D 

•

(O Pj[LP GLIHUHQFLDO GH SUHVVLy QR VXSHUDUj FHQW YLQW TXLORSDVFDOV  N3D  R Ep
FLQTXDQWDTXLORSDVFDOV N3D HQHOFDVGHERPEHVGHFDEDOYDULDEOH

•

(OQRPEUHPj[LPKRUDULG·DUUHQFDGHVG·XQDERPEDVHUjGHWUHQWD

•

(OQRPEUHPtQLPGHERPEHVGHODLQVWDOÃODFLyHVGHWHUPLQDUjHQIXQFLyGHODPj[LPD
GHPDQGDLQVWDQWjQLDVHJRQVHO48$'5(






0pVGH



+LGUzPHWUH.

(QDTXHVWWLSXVGHVLVWHPHVV·HPSUDUDQHOHPHQWVGHUHJXODFLyHQFLUFXLWSULPDULDPEVRQGHVDO
FLUFXLWVHFXQGDULSUHIHUHQWPHQWHQODVHYDDFXPXODFLy

7RWHVOHVVRQGHVVHUDQGHOWLSXVG·LPPHUVLyHVWDUDQGRWDGHVGHOHVVHYHVFRUUHVSRQHQWVEHLQHVL
HVWUREDUDQEDQ\DGHVHQROL
7RWHV OHV LQVWDOÃODFLRQV SHU D OD SURGXFFLy FHQWUDOLW]DGD G·DLJXD FDOHQWD VDQLWjULD KDXUDQ
G·HTXLSDUVHDPEFRPSWDGRUVLQGLYLGXDOVSHUFDGDKDELWDWJHRXQLWDWGHFRQVXP





7HUPzVWDWGHWUHEDOOLVHJXUHWDW

•

(OV PDWHULDOV D HPSUDU HQ HOV VLVWHPHV GH UHJXODFLy KDXUDQ GH VXSRUWDU VHQVH GDQ\ OHV
WHPSHUDWXUHVDTXqVHUDQVRWPHVRV

1RPEUH PtQLP GH
ERPEHV H[FORVD OD
GHUHVHUYD 



7HUPzPHWUHGHO·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULD

•

6,67(0(6&2/Ã/(&7,86

48$'5(
'HPDQGD
Pj[LPD
LQVWDQWjQLDGPV

•

(V UHFRPDQD OD LQVWDOÃODFLy GH GLWV FRPSWDGRUV H[WHULRUPHQW DOV KDELWDWJHV DL[t FRP OHV VHYHV
FODXVGHWDOO
/·HTXLSDPHQWPtQLPSHUDDTXHVWWLSXVG·LQVWDOÃODFLRQVpVHOVHJHQW


(QHOFDVG·XWLOLW]DUERPEHVGHFDEDOYDULDEOHQRVHUjDSOLFDEOHO·H[LJqQFLDDQWHULRU

•

7HUPzPHWUHSHUDO·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULD

•

9jOYXODPRWRULW]DGDDPEVRQGDG·LPPHUVLy

•

7HUPzVWDWGHVHJXUHWDW

/HVERPEHVSHUDUHFLUFXODFLyG·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULDHVWDUDQHVSHFLDOPHQWGLVVHQ\DGHVSHUDO
GLWVHUYHLSHUPHWHQWVH~QLFDPHQWHOHPHQWVLPSXOVRUVHQEURQ]HRDFHULQR[LGDEOH

&21',&,216*(1(5$/6'(35(3$5$&,Ð
&21',&,216*(1(5$/6'(35(3$5$&,Ð

3HUDWRWHOUHIHUHQWDERPEHVTXHSURSRUFLRQLQVHUYHLDOFLUFXLWSULPDULKDGHWHQLUVHHQFRPSWH
DOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQO·$SDUWDW$UWLFOH

1250$7,9$

/HVERPEHVHQWUDUDQHQIXQFLRQDPHQWLDWXUDUDQDXWRPjWLFDPHQWHQFDVFDGDLQFORVDODSRVVLEOH
ERPEDGHUHVHUYDHQHOVFDVRVGHJUXSVGHSUHVVLy

5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV
DSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH

(QDTXHOOVFDVRVHQTXqV·XWLOLW]LQJUXSVGHSUHVVLyDPEFDEDOVLJXDOVRLQIHULRUVDFLQFGHFtPHWUHV
F~ELFV SHU VHJRQ  GPV  pV REOLJDWRUL O·~V G·XQD PHPEUDQD VHSDUDGRUD HQWUH O·DLJXD L
O·HOHPHQWGHSUHVVXULW]DFLy

1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,)&©$LJXD&DOHQWDª

(QHOVFDVRVFRPO·DQWHULRUDPEFDEDOVVXSHULRUVDFLQFGHFtPHWUHVF~ELFVSHUVHJRQ GPV 
HV UHFRPDQD O·~V GH OD PHPEUDQD DVVHQ\DODGD HQ O·DSDUWDW DQWHULRU DL[t FRP OD XWLOLW]DFLy GHO
FDEDOYLDEOH

/·DLJXD FDOHQWD SHU D XVRV VDQLWDULVHV SUHSDUDUj D XQD WHPSHUDWXUD Pj[LPD GH FLQTXDQWDYXLW
JUDXV FHQWtJUDGV  &  L HV GLVWULEXLUj D XQD WHPSHUDWXUD Pj[LPD GH FLQTXDQWD JUDXV
FHQWtJUDGV & PHVXUDDODVRUWLGDGHOVGLSzVLWVDFXPXODGRUV
(QFROÃOHJLVFHQWUHVHVSRUWLXVLHQJHQHUDOVHPSUHTXHODXWLOLW]DFLySUHYLVWDVLJXLH[FOXVLYDPHQW
SHUDGXW[HVODYDERVRUHQWDSHXVODWHPSHUDWXUDGHGLVWULEXFLyPHVXUDDO·HQWUDGDGHOD[DU[D
GHGLVWULEXFLyVHUjGHTXDUDQWDGRVJUDXVFHQWtJUDGV & 

5(*8/$&,Ð,&21752/
5(*8/$&,Ð,&21752/
1250$7,9$
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV
DSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH

1R HV WUDQVIRUPDUj HQHUJLD HOqFWULFD HQ FDORU SHU HIHFWH -RXOH SHU D OD SURGXFFLy FHQWUDOLW]DGD
G·DLJXD FDOHQWD VDQLWjULD H[FHSWH HQ DSOLFDFLRQV HQ TXq DFWXw FRP D VXSRUW D LQVWDOÃODFLRQV
KHOLRDVLVWLGHVRDPEERPEDGHFDORURTXHXWLOLW]LQXQDIRQWG·HQHUJLDUHVLGXDO
(QDTXHVWVFDVRVV·KDXUDQGHFRPSOLUOHVOLPLWDFLRQVVHJHQWV

6,67(0(6,1',9,'8$/6
(OV VLVWHPHV PL[WV SHU DOV VHUYHLV GH FDOHIDFFLy L SURGXFFLy G·DLJXD FDOHQWD VDQLWjULD DPE
JHQHUDFLy GH FDORU HQ XQD PDWHL[D FDOGHUD GLVSRVDUDQ VHPSUH GHOV HOHPHQWV GH UHJXODFLy
QHFHVVDULVSHUSURSRUFLRQDUSULRULWDWDOVHUYHLG·DLJXDVDQLWjULD

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'·$,*8$&255(176$1,7$5,$

*(1(5$/,7$76
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•

4XDQ V·HPSUL XQD ERPED GH FDORU OD UHODFLy HQWUH SRWqQFLD HOqFWULFD GH VXSRUW
WUDQVIRUPDEOH HQ FDORU SHU HIHFWH -RXOH L SRWqQFLD HOqFWULFD DOV ERUQV GHO FRPSUHVVRU
VHUjLJXDORLQIHULRUDXFRPDGRV  

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'·$,*8$&255(176$1,7$5,$
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3HUDSRWqQFLHVVXSHULRUVDFLQTXDQWDTXLORZDWWV N: RHQLQVWDOÃODFLRQVFHQWUDOLW]DGHVSRGUj
DXWRULW]DUVH OD LQVWDOÃODFLy GH VHUSHQWLQV LPPHUVRV HQ FDOGHUD VHPSUH TXH HV FRPSOHL[LQ OHV
FRQGLFLRQVVHJHQWV

•

4XDQ V·HPSUL XQD LQVWDOÃODFLy KHOLRDVLVWLGD OD UHODFLy HQWUH OD SRWqQFLD HOqFWULFD GH
VXSRUWWUDQVIRUPDEOHHQFDORUSHUHIHFWH-RXOHLODVXSHUItFLHGHSDQHOOVG·DLJXDFDOHQWD
VHUjLJXDORLQIHULRUD]HURFRPDTXLQ]HTXLORZDWWVSHUPHWUHTXDGUDW N:P 

•

4XDQ V·HPSUL XQD LQVWDOÃODFLy TXH XVL XQD IRQW FRQWtQXD G·HQHUJLD UHVLGXDO DTXHVWD
FREULUjDOPHQ\VVHL[DQWDSHUFHQW  GHOHVQHFHVVLWDWVHQHUJqWLTXHVDQXDOV

•

6HUDQ LPPREOHV GHGLFDWV H[FOXVLYDPHQW D RILFLQHV DFWLYLWDWV FRPHUFLDOV R DOWUHV
VHUYHLV

$OVHIHFWHVGHGLVPLQXLUHOFRQVXPG·DLJXDSDUWLFXODUPHQWG·DLJXDFDOHQWDHOFDEDOG·DLJXDGHOV
DSDUHOOVKDXUjGHOLPLWDUVHDOVYDORUVVHJHQWV

•

/·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULDV·HPSUDUjH[FOXVLYDPHQWSHUDODYDERVGHQHWHMD

•

6HUjREOLJDWRULO·~VGHUHWRUQTXHHVFRPHWUjDO·HQWUDGDG·DLJXDIUHGDGHVHUSHQWtLQR
DSXQWVLQWHUPHGLVGHOPDWHL[

•

3HUDODYDERVHQHGLILFLVS~EOLFVLLQVWLWXFLRQDOVFDEDOPj[LPGH]HURFRPD]HURTXDWUH
GHFtPHWUHVF~ELFVSHUVHJRQ GPV 

•

•

3HU D GXW[HV FDEDO Pj[LP GH ]HUR FRPD YLQW GHFtPHWUHV F~ELFV SHU VHJRQ 
GPV 

(O UHWRUQ QR IXQFLRQDUj GXUDQW OD SRVDGD HQ PDU[D GH OD LQVWDOÃODFLy VLQy QRPpV
TXLQ]H  PLQXWVDEDQVGHO·HQWUDGDSUHYLVWDGHOSHUVRQDOXVXDUL

•

/D SRWqQFLD GH OD FDOGHUD QR WLQGUj HQ FRPSWH OHV QHFHVVLWDWV SHU D OD SURGXFFLy
G·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULD

•

$ILGHPDQWHQLUODWHPSHUDWXUDGHGLVWULEXFLyHVSHFLILFDGDHVGRWDUjDOVLVWHPDG·XQD
YjOYXODPHVFODGRUDWHUPRVWjWLFDRVLPLODUHQWUHODFDQRQDGDG·LPSXOVLyLUHWRUQ

(OUDLJG·DLJXDKDXUjGHVHUILQDPHQWVXEGLYLGLW
(OV ODYDERV HQ HGLILFLV S~EOLFV L LQVWLWXFLRQDOV DPE HVFRPHVD G·DLJXD FDOHQWD VDQLWjULD GHXUDQ
DOWUHVHVWDUHTXLSDWVDPEYjOYXOHVGHWDQFDPHQWDXWRPjWLFDPEXQDGXUDGDG·REHUWXUDGHWUHQWD
 VHJRQVFRPDPj[LP
1R HV SHUPHW O·~V GH GLVSRVLWLXV GH GHVFjUUHJD OOLXUH R DXWRPjWLFD WHPSRULW]DGD HQ DSDUHOOV
VDQLWDULVG·HGLILFLVS~EOLFVLG·RILFLQHV

6,67(0(6'·$&808/$&,Ð
/D SUHSDUDFLy G·DLJXD FDOHQWD SHU D XVRV VDQLWDULV HQ LQVWDOÃODFLRQV FHQWUDOLW]DGHV HV UHDOLW]DUj
DPEVLVWHPHVG·DFXPXODFLy

6·DXWRULW]DUDQLQVWDOÃODFLRQVSURGXFWRUHVG·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULDSHULQWHUFDQYLDGRUGHFDORUHQ
OHVPDWHL[HVFRQGLFLRQVGHOSDUjJUDIDQWHULRU
(V SRGUj XWLOLW]DU HO VLVWHPD SHU LQWHUFDQYLDGRU GH FDORU HQ KDELWDWJHV UHVLGqQFLHV KRWHOV HWF
QHFHVVjULDPHQW HQ FRPELQDFLy DPE XQ VLVWHPD G·DFXPXODFLy DPE GLSzVLWV GH FDSDFLWDW
DGHTXDGDSHUDGRV  KRUHVGHWHPSVPtQLPGHSUHSDUDFLy
/D XWLOLW]DFLy GH VLVWHPHV SHU HVFDOIDPHQW GLUHFWH SHU DFFLy GH IODPD QRPpV V·DGPHWUj HQ
KDELWDWJHVLQGLYLGXDOVVHPSUHTXHYHULILTXLOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV

/DFDSDFLWDWG·DFXPXODFLyVHUjGLPHQVLRQDGDSHUDXQWHPSVGHSUHSDUDFLyGHGXHVKRUHVFRP
DPtQLP

•

(OVHXUHQGLPHQWVHUjVHPSUHVXSHULRUDOYXLWDQWDSHUFHQW  VREUHHO3&

(V SURKLEHL[ O·~V G·DFXPXODGRU LPPHUV HQ FDOGHUD SHU D SRWqQFLHV VXSHULRUV D FLQTXDQWD
TXLORZDWWV N: 

•

(VFRQVWUXLUDQDPEPDWHULDOVLQDWDFDEOHVSHUODIODPDLO·DLJXDFDOHQWD

•

7LQGUDQXQVLVWHPDGHUHJXODFLySHUEDUUHMDDOPHQ\VDOOORFG·XWLOLW]DFLyVHPSUHTXH
OD GLVWjQFLD GHO SURGXFWRU DO FRQVXPLGRU VLJXL LQIHULRU D GRW]H   PHWUHV VHQW OD
FDQRQDGDGHFRXUHRXQDOWUHPDWHULDOTXHHVMXVWLILTXLDPEODTXHQRVLJXLDWDFDWHQ
OHVFRQGLFLRQVGHWUHEDOO

(QVLVWHPHVGHGREOHSDUHWRVHUSHQWtIRUPDQWXQFRQMXQWPRQREORFDPEODFDOGHUDSHUzVHQVH
HVWDULQFRUSRUDWHOFRVG·DTXHVWDODUHJXODFLyHVIDUjSHUYjOYXODGHWUHV  YLHVHQO·DOLPHQWDFLy
GH FDORU R SHU WHUPzVWDW TXH SDVVL OD ERPED G·DOLPHQWDFLy GH FDOGHUD D SURGXFFLy G·DLJXD
FDOHQWDVDQLWjULD
6·XWLOLW]DUj SUHIHUHQWPHQW XQ WHUPzVWDW D OD VRUWLGD GH O·DFXPXODGRU TXH SDVVL OD ERPED GH
FLUFXODFLyHQWUHFDOGHUDLVHUSHQWtGHGREOHSDUHW
(Q HO FDV TXH HO UHWRUQ HV UHDOLW]L VREUH O·HVFRPHVD G·DLJXD IUHGD HV GLVSRVDUj GH YjOYXOD
DQWLUHWRUQWDQWDO·DLJXDIUHGDFRPHQHOSURSLUHWRUQ
(OVGLSzVLWVG·DFXPXODFLyGLVSRVDUDQHQWRWPRPHQWGHWHUPzPHWUHLYjOYXODGHVHJXUHWDW
(V SURKLEHL[ O·HVFDOIDPHQW GH O·DLJXD VDQLWjULD PLWMDQoDQW HO SDV G·DTXHVWD SHU FDOGHUHV GH
FDOHIDFFLyGHIHUURFRODWR[DSDG·DFHU
(OVVLVWHPHVG·HVFDOIDPHQWGLUHFWHKDQG·HVWDUFRQVWUXwWVGHPDQHUDTXHWRWVHOVSXQWVEDQ\DWVSHU
O·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULDVLJXLQGHPDWqULDQRDWDFDEOHSHUO·DLJXDGHOD[DU[D
7RWVHOVVLVWHPHVKDXUDQGHVHUDFFHVVLEOHVSHUDODVHYDQHWHMDLPDQWHQLPHQW
1RV·DXWRULW]DUDQVLVWHPHVG·HVFDOIDPHQWGLUHFWHSHUDFFLyGHIODPDVXSHULRUVDWUHQWDTXLORZDWWV
N: 
(QVLVWHPHVG·HVFDOIDPHQWGLUHFWHSHUDFFLyGHIODPDODFRPEXVWLyWLQGUjXQUHQGLPHQWVXSHULRU
DOVHWDQWDFLQFSHUFHQW  H[FHSWHHQHTXLSVGHSRWqQFLDLQIHULRUDGHXTXLORZDWWV N: 
RQV·DGPHWUjXQUHQGLPHQWPtQLPGHOVHWDQWDSHUFHQW  

6,67(0(6'(352'8&&,Ð,167$171,$

(VSURKLEHL[ODXWLOLW]DFLyGHVLVWHPHVSURGXFWRUVG·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULDSHUEDUUHMDGHYDSRUL
DLJXD
(Q HOV FDVRVHQTXqODWHPSHUDWXUDGHSURGXFFLyVLJXLVXSHULRUDODGHGLVWULEXFLy HVGRWDUjDO
VLVWHPDG·XQDYjOYXODPHVFODGRUDWHUPRVWjWLFDRVLPLODU
(Q LQVWDOÃODFLRQV LQGLYLGXDOV DPE VLVWHPD SHU EDUUHMD DTXHVWD HV UHDOLW]DUj DO· PHQ\V D OHV
DL[HWHV UHFRPDQDQWVH VLVWHPHV GH UHJXODFLy SURJUHVVLYD DPE JUXS G·XQ VRO FRPDQGDPHQW
6·LQVWDOÃODUjDPpVDPpVXQPHVFODGRUWHUPRVWjWLFQRUHJXODEOH
1RPpV HV SHUPHW VREUHSDVVDU HOV FLQTXDQWDYXLW JUDXV FHQWtJUDGV  &  HQ FDVRV GH WHUPRV
HOqFWULFVLQGLYLGXDOVRDFXPXODGRUVLQGLYLGXDOVSHUKDELWDWJHDGHTXDGDPHQWSURWHJLWV(QDTXHVWV
FDVRVODEDUUHMDHVUHDOLW]DUjDODVRUWLGDGHO·DFXPXODGRU
$TXHVWVVLVWHPHVGLVSRVDUDQVHPSUHGHYjOYXOHVGHUHWHQFLyWDQWDO·DLJXDIUHGDFRPFDOHQWD

6,67(0(60,;76'(&$/()$&&,Ð,352'8&&,Ð'·$,*8$&$/(17$6$1,75,$
/DLQVWDOÃODFLyGHJUXSVWqUPLFVPL[WVSHUDJHQHUDFLyGHFDORUVLPXOWjQLDPHQWSHUDFDOHIDFFLyL
SURGXFFLy G·DLJXD FDOHQWD VDQLWjULD TXHGD SURKLELGD SHU D SRWqQFLHV VXSHULRUV D FLQTXDQWD
TXLORZDWWV N: 
3HU D SRWqQFLHV LJXDOV R LQIHULRUV D FLQTXDQWD TXLORZDWWV  N:  V·H[LJLUj TXH HOV GLWV VHUYHLV
VLJXLQDOWHUQDWLXVDPEVLVWHPHVLQGHSHQGHQWVGHFRQWUROGHWHPSHUDWXUDLDPESULRULWDWDOVHUYHL
G·DLJXDVDQLWjULD

/·~VGHVLVWHPHVGHSURGXFFLyLQVWDQWjQLDHQLQVWDOÃODFLRQVFHQWUDOLW]DGHVVHUjMXVWLILFDWHQFDGD
FDV

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'·$,*8$&255(176$1,7$5,$
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(QHOVJUXSVWqUPLFVPL[WVODSRWqQFLDPj[LPDDOOLEHUDGDSHUDOVHUYHLGHFDOHIDFFLyQRH[FHGLUj
G·XQ GHX SHU FHQW   D OHV Pj[LPHV SHUGXGHV GH FDORU FDOFXODGD GHO ORFDO R HGLILFL D
FDOHIDFWDU

*(1(5$/
(OPHVXUDPHQWLDERQDPHQWGHOVPDWHULDOVLQVWDOÃODFLRQVLHTXLSVWDOVFRP

(QHOVVLVWHPHVTXHHPSULQVHUSHQWtLPPHUVHQFDOGHUDHVGRQDUjVHUYHLG·DLJXDFDOHQWDVDQLWjULD
QRPpVPHQWUHHVGRQLQDPpVDPpVVHUYHLGHFDOHIDFFLy

&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
0$7(5,$/6,/(66(9(6$55(3/(*8(6
;DU[HVGHFDQRQDGHV
/HV[DU[HVGHFDQRQDGHVKDXUDQGHFRPSOLUDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQOHV,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV
&RPSOHPHQWjULHV,7(LGHO5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLV
(V FRPSURYDUj TXH OHV [DU[HV GH FDQRQDGHV FRPSOHL[LQ DPE OD QRUPDWLYD HVSHFLILFDGD HQ
O·$UWLFOH  SHU D FDGD WLSXV GH FDQRQDGD H[LJLQWVH HQ FDV QHFHVVDUL &HUWLILFDW G·2ULJHQ
,QGXVWULDOTXHDFUHGLWLHOFRPSOLPHQWGHOHVGLWHVFRQGLFLRQVQRUPHVLGLVSRVLFLRQV
(V UHEXWMDUDQ DTXHOOHV FDQRQDGHV TXH QR SRVVHHL[LQ HOV GLjPHWUHV R JUXL[RV TXHV·HVSHFLILTXHQ
HQO·$UWLFOHPHVXUHVDPEFDOLEUH
(V UHEXWMDUDQ LJXDOPHQW DTXHOOHV FDQRQDGHV TXH GHVSUpV G·XQ H[DPHQ YLVXDO SUHVHQWLQ FRSV
DERQ\HJDPHQWVILVVXUHVRDOJXQWLSXVG·DQRPDOLD
1RHVSHUPHWUDQLQVWDOÃODFLRQVUHDOLW]DGHVHPSUDQWFDQRQDGHVGHIHUURQHJUHDOFLUFXLWVHFXQGDUL
1R HV SHUPHWUDQ ERPEHV GH UHFLUFXODFLy G·DLJXD FDOHQWD VDQLWjULD DPE LPSXOVRUV GH GLIHUHQW
PDWHULDODOEURQ]HRDFHU,QR[LGDEOH
(VUHEXWMDUDQDTXHOOVJUXSVGHERPEDPHQWDPEFDEDOLQIHULRUDFLQFGHFtPHWUHVF~ELFVSHUVHJRQ
GPV VHQVHPHPEUDQDVHSDUDGRUDHQWUHO·DLJXDLO·HOHPHQWGHSUHVVXULW]DFLy

•

%DQFDGHV

•

&DOGHUHV

•

&UHPDGRUV

•

;DU[HVGHFDQRQDGHV

•

(OHPHQWVGHERPEDPHQW

•

5HJXODFLyLFRQWURO

•

&RPSWDGRUV

(VUHDOLW]DUjGHFRQIRUPLWDWDPEOHV1RUPHVGH0HVXUDPHQWL$ERQDPHQWGHO·$UWLFOH

$&808/$'256
$FXPXODGRUVG·DLJXDFDOHQWD
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOPDWHL[YROXPLQFORHQWFDORULIXJDWWHUPzVWDWLFRQQH[LRQV
HOqFWULTXHVLDFDQDOLW]DFLRQV

352'8&7256'·$,*8$&$/(17$,167$171,$
(VFDOIDGRULQVWDQWDQLDJDV
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW SHU DOV GH OD PDWHL[D SRWqQFLD L FDEDO LQFORHQW IL[DFLy D
SDUDPHQWVLFRQQH[LyDJDVLDFDQDOLW]DFLRQV

(VFDOIDGRUDFXPXODGRULQGLYLGXDODJDV

1RHVSHUPHWUDQVRQGHVGHOWLSXVGHFRQWDFWH

(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW SHU DOV GH OD PDWHL[D FDSDFLWDW SRWqQFLD L FDEDO LQFORHQW
IL[DFLyLFRQQH[LyDJDVLDFDQDOLW]DFLRQV

,167$/Ã/$&,216
(VUHEXWMDUDQDTXHOOVWUDPVR[DU[HVHQIHUURJDOYDQLW]DWHQO·H[HFXFLyGHOVTXDOVV·KDJLQUHDOLW]DW
VROGDGXUHV
1R V·DXWRULW]DUDQ LQVWDOÃODFLRQV HQ TXq QR HV SXJXL VXSULPLU SDUFLDOPHQW HO VHUYHL WDQW HQ
KDELWDWJHVFRPHQXQLWDWVGHFRQVXP
(VUHEXWMDUDQDTXHOOHVLQVWDOÃODFLRQVHQTXqQRHVSXJXLQGHVPXQWDUHOVVHXVHOHPHQWVVHQVHXQ
DOWUHPqWRGHTXHWDOODQWOHVFDQRQDGHV
1RV·DXWRULW]DUjHOFRQVXPG·HQHUJLDHOqFWULFDSHUDODVHYDFRQYHUVLyHQFDORUSHUHIHFWH-RXOH
HQLQVWDOÃODFLRQVFHQWUDOLW]DGHVWUHWTXHDFWXwFRPDVXSRUWDVLVWHPHVVRODUVERPEDGHFDORUR
TXH XWLOLW]LQ IRQWV G·HQHUJLD UHVLGXDO L VHPSUH TXH HV FRPSOHL[L DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ HO
SDUjJUDI$SDUWDW$UWLFOH
/HV LQVWDOÃODFLRQV GH ODYDERV SHU D HGLILFLV S~EOLFV L LQVWLWXFLRQDOV GLVSRVDUDQ GH YjOYXOHV GH
WDQFDPHQW DXWRPjWLF DPE XQD GXUDGD G·REHUWXUD GH WUHQWD   VHJRQV FRP D Pj[LP VHQW
UHEXWMDGHVSHUWDQWDTXHOOHVLQVWDOÃODFLRQVTXHQRSRVVHHL[LQHOVGLWVHOHPHQWV

(VFDOIDGRUDFXPXODGRULQGLYLGXDOHOqFWULF
(VPHVXUDUDQ LDERQDUDQSHUXQLWDWSHUDOVGHOD PDWHL[DFDSDFLWDWLSRWqQFLDLQFORHQWIL[DFLyL
FRQQH[LyHOqFWULFDLDFDQDOLW]DFLRQV

(VFDOIDGRUDFXPXODGRUFHQWUDOLW]DW
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GH OD PDWHL[D FDSDFLWDW L SRWqQFLD ,QFORHQW FDORULIXJDW
YjOYXODGHVHJXUHWDWWHUPzPHWUHIL[DFLyLFRQQH[LyDFDQDOLW]DFLRQV

(VFDOIDGRUGHSDVFHQWUDOLW]DW
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHODPDWHL[DFDSDFLWDWLFDEDOLQFORHQWVHUSHQWtFDORULIXJDW
YjOYXODGHVHJXUHWDWWHUPzPHWUHIL[DFLyLFRQQH[LyDFDQDOLW]DFLRQV

(V SURKLEHL[ HO PXQWDWJH GH GLVSRVLWLXV GH GHVFjUUHJD OOLXUH R DXWRPjWLFD WHPSRULW]DUOD HQ
DSDUHOOVVDQLWDULVG·HGLILFLVS~EOLFVLG·RILFLQHV
1R HV SHUPHWUDQ LQVWDOÃODFLRQV G·DFXPXODFLy VREUH OHV TXDOV QR HV GLVSRVL GH WHUPzPHWUHV L
YjOYXOHVGHVHJXUHWDW
6HUDQ UHEXWMDGHV OHV LQVWDOÃODFLRQV HQ TXq HO UHWRUQ HV UHDOLW]L VREUH O·HVFRPHVD G·DLJXD IUHGD
VHQVHLQVWDOÃODFLyG·XQDYjOYXODDQWLUHWRUQWDQWDO·DLJXDIUHGDFRPHQHOSURSLUHWRUQ

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
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3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'·$,*8$&255(176$1,7$5,$

9

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'·$,*8$&255(176$1,7$5,$

10

$%5(9,$785(6
$%5(9,$785(6
/HVVHJHQWVDEUHYLDWXUHVKDQHVWDWXWLOLW]DGHVHQODUHGDFFLyGHOSUHVHQW&DStWRO

'2&80(176
•

%2(%XWOOHWt2ILFLDOGHO·(VWDW

•

'&('RFXPHQWGH4XDOLILFDFLy(PSUHVDULDO

•

/27/OHLG·2UGHQDFLyGHOHV&RPXQLFDFLRQV

•

3&*73OHFGH&RQGLFLRQV*HQHUDOVGH7UHEDOO

•

3&7*3OHFGH&RQGLFLRQV7qFQLTXHV*HQHUDOV

•

$'$($VVRFLDFLyG·$SOLFDFLRQVGHO·(OHFWULFLWDW

•

$(($VVRFLDFLy(OHFWURWqFQLFD(VSDQ\ROD

•

$(125$VVRFLDFLy(VSDQ\RODGHOD1RUPDOLW]DFLy

•

$,6,1RUPDOLW]DFLy86$

•

$670$PHULFDQ(VWjQGDUG7HVW0DWHULDOV

•

%7%DL[D7HQVLy

•

&(( &RPLVVLy (OHFWURWqFQLFD (XURSHD &RPLVVLy LQWHUQDFLRQDO SHU D &HUWLILFDFLy GH
&RQIRUPLWDWGHO·(TXLS(OqFWULF 

•

&(O&RPLVVLy(OHFWURWqFQLFD,QWHUQDFLRQDO

•

&(1&RPLWq(XURSHXGH1RUPDOLW]DFLy

•

&,(&RPLVVLy,QWHUQDFLRQDOG·,OÃOXPLQDFLy

•

&(2(&RQIHGHUDFLy(VSDQ\RODG·2UJDQLW]DFLRQV(PSUHVDULDOV

•

',1'HXWVFKHV,QVWLWXWIU1RUPLQJ 1RUPHV5)$OHPDQ\D 

•

,(6tOOXPLQDWLQJ(QJLQHHULQJ6RFLHW\ 86$ 

•

,5$125,QVWLWXWGH5DFLRQDOLW]DFLyL1RUPDOLW]DFLy

•

,17$,QVWLWXW1DFLRQDOGH7qFQLFD$HURHVSDFLDO

•

,7&,QVWUXFFLy7qFQLFD&RPSOHPHQWjULD

•

0,0LQLVWHULG·,QG~VWULD

•

1&(//DERUDWRULGHO·$UPDGD 86$ 

•

1(&1DWLRQDO(OHFWULFDO&RGH 86$ 

•

1(0$1DWLRQDO(OHFWULFDO0DQXIDFWXUHU·$VVRFLDWLRQ 86$ 

•

17(1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy

•

5(5HJODPHQW(OHFWURWqFQLF

•

81(8QD1RUPD(VSDQ\ROD

•

81((11RUPD(VSDQ\ROD(XURSHD

•

81(6$8QLWDWGH1RUPDOLW]DFLy(OqFWULFD6$

•

9'(9HUEDQG'HXWVFKHU(OHNWURWHFKQLNHU $VVRFLDFLy(OHFWURWqFQLFD$OHPDQ\D 

•

&71(&RPSDQ\LD7HOHIyQLFD1DFLRQDOG·(VSDQ\D

•

&&O5&RPLWq&RQVXOWLX,QWHUQDFLRQDOGH5jGLR

1250(6
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•

&&,W7&RPLWq&RQVXOWLX,QWHUQDFLRQDOGH7HOqJUDIVL7HOqIRQV

$%5(9,$785(6*(1(5$/6

6,6LVWHPD,QWHUQDFLRQDOG·XQLWDWV

•

99ROWV WHQVLy 

•

FDFRUUHQWDOWHUQD

9FDYROWVFRUUHQWVDOWHUQD

•

FFFRUUHQWFRQWLQX

9FFYROWVFRUUHQWVFRQWtQXD

•

5

•

N9TXLORYROWV WHQVLy 

•

6IDVHVHQFRUUHQWDOWHUQD

•

+]+HUW] IUHTqQFLD 

•

7

•

$$PSHUV ,QWHQVLWDWGHFRUUHQW 

•

$

•

FD4XLORDPSHUV ,QWHQVLWDWGHFRUUHQW 

•

%IDVHVHQFRUUHQWDOWHUQD

•

P$0LOÃOLDPSHUV ,QWHQVLWDWGHFRUUHQW 

•

&

•

9$9ROWDPSHUV 3RWqQFLDDSDUHQW 

•

)7UHVIDVHV FRUUHQWDOWHUQD 

•

N9$4XLORYROWDPSHUV 3RWqQFLDDSDUHQW 

•

11HXWUHHQXQVLVWHPDGHFRUUHQWDOWHUQD

•

:9DWV 3RWqQFLDHOqFWULFD 

•

&3&RQGXFWRUGHSURWHFFLy

•

N:4XLORYDWV 3RWqQFLDHOqFWULFD 

•

37'RVSROVPpVWHUUD SUHVHVGHFRUUHQW 

•

&9&DYDOOGHYDSRU WDPEp+3 

•

SDW3RVDGDDWHUUD

•

2KPV UHVLVWqQFLDHOqFWULFD 

•

00HJRKPV UHVLVWqQFLDHOqFWULFD 

0$*1,78'6
•

,V,)1,QWHQVLWDWGHIDOWDDODTXDOGLVSDUDHOGLIHUHQFLDO ,QWHQVLWDWGHVHQVLELOLWDW 

•

VVHJRQ 7HPSV 

•

,Q,QWHQVLWDWQRPLQDO

•

PLQPLQXW 7HPSV 

•

,1),QWHQVLWDWQRPLQDOGHIDOODGD ,V ,IQ

•

PLFURQV PLOÃOqVLPHVGHPLOÃOtPHWUH 

•

,FK,QWHQVLWDWGH[RF

•

/P/XPHQ XQLWDWGHPHVXUDGHIOXL[OOXPLQyV 
FG&DQGHOD XQLWDWGHPHVXUDGHODLQWHQVLWDWOOXPLQRVD 

•

,&&LV,QWHQVLWDWGHFXUWFLUFXLW YDORUHILFDoLQLFLDOVLPqWULF 

•

•

55HVLVWqQFLD

•

))DUDGVS)SLF)DUDGV XQLWDWGHFDSDFLWDW 

•

5S5HVLVWqQFLDUHJXODEOHGHSURYD

•

&,(/$%8QLWDWGHFRORULQGLFDGDSHU$'$(

•

5DLVO5HVLVWqQFLDG·DwOODPHQW

•

&JUDXVFHQWtJUDGV 7HPSHUDWXUD 

•

WWHPSHUDWXUD

•

.JUDXV.HOYLQ 7HPSHUDWXUD 

•

87HQVLyVLPSOH

•

G%$'HFLEHOVHQO·HVFDOD$ 1LYHOOGHVRUROO 

•

8I7HQVLyGHIDOODGDRWHQVLyGHFRQWDFWH

48$'5(6

•

8Q7HQVLyQRPLQDO

•

&$&4XDGUHG·$LUH&RQGLFLRQDWLR&DOHIDFFLy

•

8R7HQVLyFRPSRVWD

•

&%%&DQDOLW]DFLyGH%DUUHV%OLQGDGHV

•

λ/RQJLWXGG·RQD

•

&&&4XDGUHGH&RUUHQW&RQWLQX

•

I)UHTqQFLDGHSURSDJDFLy

•

&&04XDGUHGH&RQWUROGH0RWRUV

•

Y9HORFLWDWGHSURSDJDFLy

•

&*$4XDGUH*HQHUDOG·(QOOXPHQDW

•

I)UHTqQFLDGHOFRUUHQWHOqFWULF

•

&*'4XDGUH*HQHUDOGH'LVWULEXFLy

•

( OX[ 1LYHOOG·HQOOXPHQDWLOXPLQDQFLDQLYHOOG·LOÃOXPLQDFLy

•

&3&DL[D*HQHUDOGH3URWHFFLy

•

'LjPHWUH

•

&30&DL[D*HQHUDOGH3URWHFFLyL0HVXUD

•

G∅(OHPHQWGHIOXL[OOXPLQyV

•

&7)4XDGUHGH3UHVHVGH)RUoD

•

G99(OHPHQWG·DQJOHVzOLG

•

/(%7/RFDO(OqFWULFGH%DL[D7HQVLy

•

3$3DQHOOG·HQOOXPHQDW

81,7$76
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•

O'$UUHQFDGDHVWUHOODWULDQJOH

,17(55837256

•

&D3DUHOOG·DUUHQFDGD

•

$&5$OWD&DSDFLWDWGH5XSWXUD

•

&Pi[3DUHOOPj[LP

•

&7/&ODVVHG·LQWHUUXSWRU

•

&Q3DUHOOQRPLQDO

•

),3URWHFFLyGLIHUHQFLDO FRQWUDLQWHQVLWDWGHIDOODGD 

•

&U3DUHOOUHVLVWHQWGHODPjTXLQDDFFLRQDGD

•

3,$3HWLW,QWHUUXSWRU$XWRPjWLF

•

J/OLVFDPHQWG·XQPRWRU

•

,,,QWHUUXSWRU%LSRODUREpFODVVHGHOORFDO

•

•

,,,,QWHUUXSWRU7ULSRODURjUHDSHULOORVD

,3*UDXGHSURWHFFLyG·XQHTXLSHOqFWULF DPEGRVQRPEUHVUSURWHFFLyPHFjQLFDQ
SURWHFFLyFRQWUDDLJXD 

•

$&&DWHJRULDGHVHUYHLGHFRQWDFWRUSHUDPRWRUVGHJjELDG·HVTXLURO

•

,3:3URWHFFLyLQWHPSqULHG·XQHTXLSHOqFWULF

•

,DY,QWHQVLWDWG·DUUHQFDGDHQEXLW PRWRUDUUHQFDWVHQVHFjUUHJD 

•

,QY,QWHQVLWDWQRPLQDOHQEXLW

)86,%/(6
•

$0

•

J)

•

J/ 7LSXVGHIXVLEOHV

•

*7

•

1+

78%(/Ë&75,&
  PP  'HVLJQDFLy

QHVWDWRU9HORFLWDWWHzULFDGHO·HVWDWRU YHORFLWDWGHVLQFURQLVPH 

•

QURWRU9HORFLWDWGHOURWRU HQUSP 

•

7LSXV$%&'()7LSXVGHPRWRUVVHJRQV1(0$0* 86$ 

•

%&ODVVHG·DwOODPHQWHQPjTXLQHVHOqFWULTXHVL

•

+WUDQVIRUPDGRUHV VHJRQV1RUPHV81(,;&(,9'(

•

)1(0$

•

.ÌQGH[GHOORFDO

•

36/,(QOOXPHQDWLQWHULRUVXSOHPHQWDULSHUPDQHQW

•

Dª 1RPEUH LQGLFDWLX GH PHVXUD HQ SRO]DGHV  SRO]DGD
QRPLQDOG·XQWXEFRQGXLW

•

3J6tPEROGHURVFDVHJRQV1RUPD',1

•

9 39& 3ROLFORUXUGHYLQLO DwOODPHQW 

•

% 5(%7 % 81(,;*RPDEXWtOLFD

•

' 5(%7 % 81(,; (35JRPDHWLOqSURSLOq

•

($(QYROWDQWDQWLGHIODJUDQW

•

5 5(%7 ; 81(,; 35&;3/(3ROLHWLOqUHWLFXODW

•

6$(QYROWDQWGHVHJXUHWDWDXJPHQWDGD

•

)$UPDGXUDGHIOHL[ SURWHFWRUDGHFDEOHV 

•

0$UPDGXUDGHILOIHUURV SURWHFWRUDGHFDEOHV 

•

(;5HIOHFWRUH[WHQVLX

•

5]&DEOHHQIHL[ DwOODWSHUDOtQLHVDqULHV 

•

6,5HIOHFWRUVHPLLQWHQVLX

•

9.&DEOHFRQFqQWULFSHUDHVFRPHVHV

•

,15HIOHFWRULQWHQVLX

•

+&DEOHQRUPDOLW]DW KDUPRQLW]DW 

•

$65HIOHFWRUDVLPqWULF

•

66HFFLy

•

655HIOHFWRUVHQVHOOXPV

•

$%

•

$5$

•

&,/OXPGH4XDUV,RGH

•

$'%DUUHJHVSHUDDwOODPHQWVLFREHUWHVGHFDEOHVHOqFWULFV

•

)//OXPGHIOXRUHVFHQW

•

$9

•

+,+$/OXPG·KDORJHQXUV

•

&9

•

,1/OXPLQFDQGHVFHQW

•

67

•

/0/OXPGHOOXPEDUUHMD PL[WD 

•

.L&RQVWDQWG·DwOODPHQW

•

90/OXPGHYDSRUGHPHUFXUL

•

96/OXPGHYDSRUGHVRGL

(1//80(1$7
/RFDOV

&$%/(6

$UPDGXUHV 7LSXV 

5HIOHFWRUV

/OXPV

027256
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•

,5&ÌQGH[GHUHQGLPHQWGHFRORU

•

3$5(//7LSXVGHOOXPSURMHFWRUDLQFDQGHVFHQW

•

3/7LSXVGHOOXPIOXRUHVFHQWGHYDEDL[DUFRQVXP

•

&&79&LUFXLWWDQFDWGHWHOHYLVLy

6(*85(7$7
6,67(0$'·$8*0(17$&,Ð,1,17(552038'$
•

836 6$, 6LVWHPDG·DOLPHQWDFLyLQLQWHUURPSXGD

3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(63(5$/2&$/
3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(63(5$/2&$/6(/Ë&75,&6'(%$,;$
Ë&1,48(63(5$/2&$/6(/Ë&75,&6'(%$,;$7(16,Ð
6(/Ë&75,&6'(%$,;$7(16,Ð
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*(1(5$/,7$7
*(1(5$/,7$7

•

,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVRUHFHSWRUHV3UHVFULSFLRQV,7&0,%7L,7&0,%7

0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67

•

3URWHFFLyGHOHVLQVWDOÃODFLRQV,7&0,%7

$TXHVWD 6HFFLy Wp FRP D REMHFWH HVWDEOLU OHV FRQGLFLRQV L JDUDQWLHV TXH FRPSOLUDQ HOV ORFDOV
HTXLSV L PDWHULDOV GHVWLQDWV D OD GLVWULEXFLy G·HQHUJLDSHU DDOLPHQWDFLy SURWHFFLy LFRQWURO GHOV
FLUFXLWVHOqFWULFVLUHFHSWRUVDVVRFLDWVFRQQHFWDWVDWHQVLRQVGHILQLGHVFRPDEDL[HVHQHOV$UWLFOHV
LGHO©5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLyªYLJHQWDPEGHVWtDHGLILFLVLRLQVWDOÃODFLRQV

&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'·(035(6(6,3(5621$/

3URWHFFLyFRQWUDVREUHLQWHQVLWDWV

•

6LWXDFLyLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLy

•

4XDGUH*HQHUDOGH'LVWULEXFLy

•

3URWHFFLySHUSRVDGDDWHUUD

/HV HPSUHVHV LQVWDOÃODGRUHV KDXUDQ G·HVWDU HQ SRVVHVVLy GHO ©'RFXPHQW GH 4XDOLILFDFLy
(PSUHVDULDOª '&(  GHJXGDPHQW UHQRYDW DWRUJDW SHU OD 'HOHJDFLy GHO 0LQLVWHUL G·,QG~VWULD L
(QHUJLD2UGUHGHOG·2FWXEUHGH 526(*$GHO1RYHPEUH 

•

3URWHFFLyFRQWUDFRQWDFWHVGLUHFWHVLLQGLUHFWHV,7&0,%7

•

3RVDGHVDWHUUD&ULWHULVLPDWHULDOV,7&0,%7

(OSHUVRQDOUHVSRQVDEOHDOFjUUHFGHODGLUHFFLyG·H[HFXFLyGHOHVLQVWDOÃODFLRQVKDXUjG·HVWDUHQ
SRVVHVVLy GHO WtWRO GH JUDX VXSHULRU R PLJ L VL QR HV Wp HO G·LQVWDOÃODGRUDXWRULW]DW DPE O·DEDVW
TXHDFDGDWtWROOLVLJXLDSOLFDEOHVHJRQVODQRUPDWLYDRILFLDOYLJHQW,7&0,%7 ,QVWDOÃODFLRQV
TXHSRGHQGLULJLULQVWDOÃODGRUVDXWRULW]DWVVHQVHWtWROIDFXOWDWLX 

•

,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVGHVHUYHLHOqFWULF,7&0,%7

1RUPHV81(GHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL
7RWV HOV HTXLSV L PDWHULDOV FRPSOLUDQ DPE OHV 1RUPHV 81( TXH OL FRUUHVSRQJXLQ LQGLFDGHV HQ
FDGDVFXQGHOV$SDUWDWVGHO·DUWLFOH

1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
/,&$%/(

/HVQRUPHVDFRPSOLUUHIHUHQWVDO·HQOOXPHQDWGHOORFDOLFDEOHVVHUDQOHVLQGLFDGHVHQO·$SDUWDW
$UWLFOHG·DTXHVWD6HFFLyLHQOHV6HFFLRQVL·GHOSUHVHQW&DSLWXOR

*(1(5$/,7$76
'HILQLFLRQV
/HV LQVWDOÃODFLRQV FRPSUHVHV HQ OD SUHVHQW 6HFFLy FRPSOLUDQ DPE WRWV HOV $UWLFOHV L ,QVWUXFFLRQV
7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV FRQWLQJXWV HQ HO 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLy 5( GH
%7 TXHOLVLJXLQDSOLFDEOHV

(Q HOFDV HQ TXq HVUHTXHUtVDOJXQ PDWHULDO R HTXLSHOqFWULFHVSHFLDOQRFRQWHPSODWHQ1RUPHV
81( V·DSOLFDUj OD 1RUPD &(, TXH OL FRUUHVSRQJXL L HQ HO YD HTXLSDU LPSRUWDW OD GHO SDtV
G·RULJHQGHOPDWHL[

$/75(61250(6'·,17(5Ë6(63(&,$/3(5$&2168/7$

(OVHTXLSVLPDWHULDOVFRPSOLUDQTXDQWDODVHYDIDEULFDFLyLDVVDMRVDPEODXOWLPDHGLFLyG·81(
8QD 1RUPD (VSDQ\ROD  R 81((1 SXEOLFDGD SHU O·,5$125 ,QVWLWXW GH 5DFLRQDOLW]DFLy L
1RUPDOLW]DFLy UHIHUHQWDO·HTXLSRPDWHULDOVHJRQVV·HVSHFLILFDHQO·$UWLFOH

&RQVWUXFFLyG·LQVWDOÃODFLRQVGHSRWqQFLDILQVD99'(
6HUYHLG·LQVWDOÃODFLRQVGHSRWqQFLD9'(
,QVWDOÃODFLRQVG·HTXLSVHOqFWULFVHQORFDOVSHUDILQVPqGLFV9'(

5(*/$0(17,1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,

9HULILFDFLyG·DSDUHOOVHOqFWULFVUHSDUDWVRPRGLILFDWV9'(

'HILQLFLRQV

)LOIHUURVLEDUUHVGHFRXUHSHUDOtQLHVGHWHUUDLHQIDQJDWVGHGLVWULEXFLyPXQWDWVLQVLWX81(6$
%

(QDTXHVW$SDUWDWV·LQGLTXHQOHV ,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWDYHV ,7&GH 5(GH%7
L OHV 1RUPHV 81( DSOLFDEOHV D OHV LQVWDOÃODFLRQV HTXLSV L PDWHULDOV FRUUHVSRQHQWV D DTXHVWD
6HFFLy

3ODWLQHVGHFRXUHSHUDHQIDQJDWVGHGLVWULEXFLyPXQWDWVLQVLWX81(6$%
&DL[D*HQHUDOGH3URWHFFLyL0HVXUD &30 81(6$$ GHWLSXVH[WHULRUSHUDHQOODoHQWUH
OD[DU[DGHGLVWULEXFLyS~EOLFDLOHVLQVWDOÃODFLRQVLQWHULRUV 

,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVGHO5(GH%7
/HV,7&GHFRPSOLPHQWREOLJDWRULSHUDDTXHVWHVLQVWDOÃODFLRQVVyQ
•

•



•

&DL[HV*HQHUDOVGH3URWHFFLy &*3 81(6$' SHUDLQVWDOÃODFLyDGRVVDGDRHQIRUQtFXOHV
RPXUVGHWDQFDPHQWVREUHVzFROV 

;DU[HVDqULHVSHUDGLVWULEXFLyG·HQHUJLD,7&0,%7
•

PELWG·DSOLFDFLy,7&0,%7

&$5$&7(5Ì67,48(6'·
&$5$&7(5Ì67,48(6'·(48,36,0$7(5,$/6
(48,36,0$7(5,$/6

•

&DEOHV DwOODWV QR WUHQDWV ,QWHQVLWDWV Pj[LPHV L IDFWRUV GH FRUUHFFLy SHU
DJUXSDPHQWLSHUDFFLyG·DJHQWVH[WHUQV,7&0,%7

48$'5(6(/Ë&75,&6'(%$,;$7(16,Ð

;DU[HVVXEWHUUjQLHVSHUDGLVWULEXFLyG·HQHUJLD
•

0DWHULDOV,7&0,%7

•

([HFXFLyGHOHVLQVWDOÃODFLRQV,7&0,%7

•

,QWHQVLWDWVPj[LPHVLIDFWRUVGHFRUUHFFLy,7&0,%7

•

3URWHFFLySHUSRVDGDDQHXWUHGHPDVVHVPHWjOÃOLTXHVHQ[DU[HVGHGLVWULEXFLy,7&0,%7


•

6XEPLQLVWUDPHQWV HQ %7 3UHYLVLy GH FjUUHJXHV HQ HGLILFLV FRPHUFLDOV LR G·RILFLQHV
S~EOLFVLRLQGXVWULDOV,7&0,%7

•

$OLPHQWDFLRQV GH OD &LD VXEPLQLVWUDGRUD HQ %7 ,QVWDOÃODFLRQV G·HQOODo 'LVSRVLWLXV
SULYDWV GH FRPDQGDPHQW L SURWHFFLy VLWXDFLy FRPSRVLFLy L FDUDFWHUtVWLTXHV ,7&0,%7
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'HILQLFLRQV
$TXHVW $UWLFOH Wp FRP D REMHFWH HVWDEOLU OHV 1RUPHV GH FRQVWUXFFLy DVVDMRV L DSDUDPHQWD D
XWLOLW]DU HQ HOV HTXLSV VHJHQWV 4XDGUH *HQHUDO GH 'LVWULEXFLy ,&*', 4XDGUH *HQHUDO
G·(QOOXPHQDW &*$  4XDGUH GH &RQWURO GH 0RWRUV &&0  4XDGUH GH 3UHVHV GH )RUoD
&7)  4XDGUH SHU D $LUH &RQGLFLRQDW LR &DOHIDFFLy &$&  4XDGUH GH &RUUHQW &RQWLQX
&&& DLQVWDOÃODUDO/RFDO(OqFWULFGH%DL[D7HQVLy /(%7 7RWVHOOVHVWDQGHVWLQDWVDFREULUOHV
QHFHVVLWDWVGHGLVWULEXFLyG·HQHUJLDHOqFWULFDHQHGLILFLVLRLQVWDOÃODFLRQV

&RQVWUXFFLyPHFjQLFDLSODTXHVG·LGHQWLILFDFLy
(QODVHYDFRQVWUXFFLyHVWDUDQG·DFRUGDPEOD1RUPD81((1LDPEOHVFRQGLFLRQV
SDUWLFXODUVTXHV·LQGLTXHQHQDTXHVWDHVSHFLILFDFLy
(VFRQVWUXLUDQSHUDLQVWDOÃODFLyLQWHULRUDSURYD GH SROVDPEXQJUDXGHSURWHFFLyPtQLPG·,3
G·DFRUGDPEOD1RUPD81(

2
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7RWV HOV FLUFXLWV SULQFLSDOV HQWUDGHV L VRUWLGHV  HVWDUDQ SURWHJLWV L LQGHSHQGLW]DWV SHU VHSDUDGRUV
PHWjOÃOLFVRDwOODQWVQRSURSDJDGRUVGHIODPHV
6HUDQFRPSOHWDPHQWPXQWDWVFDEODWJHVLSURYDWVHQIjEULFD/DVHYDDOWXUDVHUjFRPDPj[LP
GRVPLOFHQWPLOÃOtPHWUHV PP 
/D VHYD IXVWHULD PHWjOÃOLFD VHUj DPE EDVWLGRU G·DFHU GH WUHV PLOÃOtPHWUHV  PP  L HQYROWDQW GH
[DSD G·DFHU GH GRV PLOÃOtPHWUHV  PP  6L SHU OD JUDQGjULD GHO TXDGUH QR IRV QHFHVVDUL HO
EDVWLGRUHOJUXL[GH[DSDQRVHUjLQIHULRUDGRVPLOÃOtPHWUHVLPLJ PP 

/DWHQVLyQRPLQDOGHOTXDGUHVHUj9FD

•

/DWHQVLyGHVHUYHLGHOTXDGUHVHUj9FD

•

/DWHQVLyGHSURYDHQDVVDLJGLHOqFWULFWLSXVDIUHTqQFLD,QGXVWULDO +] VHUj
9PLQ

/HVEDUUHVSULQFLSDOVHVWDUDQWRWDOPHQWDwOODGHVDPEHOVVHXVH[WUHPVSODWHMDWVLPHFDQLW]DWVSHU
SHUPHWUHXQPLOORUFRQWDFWHODIXWXUDDPSOLDFLyGHOTXDGUHLOHVXQLRQVHQWUHFROXPQHVDGMDFHQWV

/HVSRUWHVSRUWDUDQIURQWLVVHVDOPHQ\VHQWUHVSXQWVTXHVHUDQGHOODXWyFURPDWSDQ\GHOPDWHL[
PDWHULDODPEDQFRUDWJHSHUEDUUDUtJLGDG·DFHUHQHOVSXQWVVXSHULRULLQIHULRULFODXGHUHSRVDW
3RUWDUDQWDPEpHQWRWHOVHXFRQWRUQMXQWHVGHQHRSUq

•

(QOHVXQLRQVGHEDUUHVV·XVDUDQMXQWHVLWUHSDQWVTXHSHUPHWLQODGLODWDFLy

•

/HVEDUUHVVHFXQGjULHVHVWDUDQDwOODGHVDPEPDWHULDOWHUPRUHWUjFWLOH[FHSWHHQHOVSXQWV
GHFRQQH[LyDPEGLVMXQWRUV,QWHUUXSWRUVDUUHQFDGRUVHWF

(QWRWVHOVTXDGUHVHVGLVSRVDUDQWUHSDQWVUHIRUoDWVSHUDODVHYDIL[DFLyDOVzOSDUHWRHVWUXFWXUD
/DEURFDDHPSUDUVHUjGHTXLQ]HPLOÃOtPHWUHV PP GH2)LQVD$VHUDQDFFHVVLEOHV
QRPpVSHUODVHYDEDQGDIURQWDO$SDUWLUGHYLQWLFLQFTXLORV .J GHSHVSRUWDUDQDUPHOOHVR
RUHOOHWHVGHVXVSHQVLy

•

/HVXQLRQVGHEDUUHVHVFREULUDQDPEFLQWD©'HQVªDSOLFDQWVHSHUVREUHG·DTXHVWDXQD
FREHUWDGHFLQWDDXWRVROGDEOH

(OFRGLGHFRORUVSHUDODLGHQWLILFDFLyGHOHVEDUUHVVHUj

/D [DSD VHUj QHWHMDGD DVVHFDGD GHVR[LGDGD DILQDGD WUDFWDGD DPE GXHV FDSHV GH SLQWXUD
DQWLFRUURVLYD GH FURPDW GH ]LQF R z[LG GH FURP ILQDOLW]DQW DPE GXHV FDSHV G·DFDEDW PDW JULV
PDUWHOqDVVHFDWDOIRUQLSROLPHULW]DW
7RWV HOV TXDGUHV WLQGUDQ FRP D LGHQWLILFDFLy JHQHUDO XQ UqWRO GH 39& UtJLG HQ QHJUH DPE IRQV
EODQFTXHVHVLWXDUjPLWMDQoDQWXQDGKHVLXIRUWDOFHQWUHGHODVHYDSDUWIURQWDO
7RWHVOHVXQLWDWVG·HQWUDGDRVRUWLGDDL[tFRPUHOpVSROVDGRUVOOXPVGHVHQ\DOLW]DFLyHWFVHUDQ
,GHQWLILFDGHVGHODPDWHL[DPDQHUD
/D JUDQGjULD GH OHV SODTXHV G·LGHQWLILFDFLy VHUj JUDGXDOPHQW SURSRUFLRQDO D OD JUDQGjULD GH
O·HTXLS R VRUWLGD D LGHQWLILFDU DL[t FRP OD JUDQGjULD GH OOHWUD D HPSUDU TXH HQ FDS FDV VHUj
G·DOWXUDLQIHULRUDTXDWUHPLOÃOtPHWUHV PP 

)DVH51HJUH

•

)DVH60DUUy

•

)DVH7*ULV

•

1HXWUH%ODX

•

7HUUDGHSURWHFFLyJURFYHUG

(QTXDQWDOHVJUDQGjULHVGHSODWLQDGHFRXUHDXWLOLW]DUVHJRQVOD,QWHQVLWDWQRPLQDOGHOTXDGUH
V·DSOLFDUjDOOzTXHV·KDLQGLFDWHQHOSDUjJUDI$SDUWDW$UWLFOH
4XDQWDO·DwOODPHQWV·DSOLFDUjDOOzTXHV·KDLQGLFDWHQHOSDUjJUDI$SDUWDW$UWLFOH
(OFRGLGHFRORUVDHPSUDUSHUDLGHQWLILFDFLyGHOHVEDUUHVVHUj

/HV EDUUHV VHUDQ GH FRXUH HOHFWUROtWLF G·DOWD FRQGXFWLYLWDW L SUHYLVWHV SHU VXSRUWDU HOV HVIRUoRV
WqUPLFV GHULYDWV GHO FRUUHQW GH FXUWFLUFXLW LQLFLDO VLPqWULFD LQGLFDGD HQ O·HVTXHPD XQLILODU GHO
SURMHFWHDL[tFRPHOVHVIRUoRVGLQjPLFVGHULYDWVGHOFRUUHQWGH[RFFRQVLGHUDQW
,FK Ã

•

(QIDQJDWVSHUDTXDGUHVGHFRUUHQWFRQWLQX

(QIDQJDWVSHUDTXDGUHVGHFRUUHQWDOWHUQD

2 Ã,&&LV§Ã,&&LV

5HVSHFWH D OD VHYD LQWHQVLWDW QRPLQDO HV IDFLOLWHQ SHU DO &*' R SHU DOV TXDGUHV D TXq VLJXLQ
DSOLFDEOHVOHVGDGHVVHJHQWV



•

•

3RVLWLX9HUPHOO

•

1HJDWLX%ODX

•

7HUUDGH3URWHFFLyJURFYHUG

$3$5$0(17$(/Ë&75,&$'(%$,;$7(16,Ð
1RUPDWLYD7qFQLFD$SOLFDEOH

•

%DUUHVGHIDVHKRULW]RQWDOV$

•

%DUUHVGHIDVHYHUWLFDOV$

•

%DUUHVGHQHXWUH*HQHUDOPHQWHOFLQTXDQWDSHUFHQW  GHODEDUUDGHIDVH

•

%DUUD GH WHUUD GRVFHQWV PLOÃOtPHWUHV TXDGUDWV  PP  WDQW SHU D HQIDQJDWV
KRULW]RQWDOVFRPDYHUWLFDOV

•

3HUD$V·XWLOLW]DUjSODWLQDGHFRXUHGH[PP

•

3HUD$V·XWLOLW]DUjSODWLQDGHFRXUHGH[PP

•

3HUD$V·XWLOLW]DUjSODWLQDGHFRXUHGH[PP

•

3HUD$V·XWLOLW]DUjSODWLQDGHFRXUHGH[PP

•

3HUD$V·XWLOLW]DUjSODWLQDGHFRXUHGH [ PP

•

3HUD$V·XWLOLW]DUjSODWLQDGHFRXUHGH [ PP

,QWHUUXSWRUVGH%7GHWDOOHQDLUH6HFFLRQDGRUVGH%7GHWDOOHQDLUHLQWHUUXSWRUVVHFFLRQDGRUV
GH%7GHWDOOHQDLUHLQWHUUXSWRUVVHFFLRQDGRUVDPEIXVLEOHVGH%781((1

•

3HUD$V·XWLOLW]DUjSODWLQDGHFRXUHGH [ PP

7UDQVIRUPDGRUVGHPHVXUDLSURWHFFLy81(  L  

•

3HUDEDUUDGHWHUUDV·XWLOLW]DUjSODWLQDGHFRXUHGH[PP

5HOpVHOqFWULFVLWqUPLFV81(  L81(  
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,QWHUUXSWRUVDXWRPjWLFVGH%7SHUDGLVWULEXFLyGHFDRFF81((1
$SDUDPHQWDGHPDQLREUDGH%7&RQWDFWRUVGHFDRFF81(
$UUHQFDGRUVGHPRWRUVDUUHQFDGDGLUHFWDDSOHQDWHQVLyHQFD81((1
$UUHQFDGRUV GH PRWRUV DUUHQFDGD D WHQVLy UHGXwGD Λ−δ  FDWHJRULD G·RFXSDFLy $& 81((1

)XVLEOHV GH %7$&5 $OWD FDSDFLWDW GH UXSWXUD  SHU D XVRV LQGXVWULDOV L DQjOHJV 81(
  
)XVLEOHVGH%7$&5 $IWDFDSDFLWDWGHUXSWXUD SHUDXVRVLQGXVWULDOVLDQjOHJVFODVVHVJ)*7L
$081(
$X[LOLDUVGHFRPDQGDPHQWGH%781((1

4
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3HWLWVLQWHUUXSWRUVDXWRPjWLFV 3,$ 81((1

•

7HQVLyGHSURYDDIUHTqQFLDLQGXVWULDO

$SDUHOOVLQGLFDGRUVGHPHVXUHVHOqFWULTXHVLDFFHVVRULV81((1

•

&RUEHVWHPSVFRUUHQWG·DFWXDFLyGHOVUHOpVGHOGLVMXQWRU

&RPSWDGRUVG·HQHUJLDHQFD DFWLYD FOLUHDFWLYDFO81(  L  

6HFFLRQDGRUVHQFjUUHJD

,QGLFDGRUVGHPj[LPDF,SHUDFRPSWDGRUVG·HQHUJLDGHFD81(

&RQWDFWRUVLDUUHQFDGRUV

&DUDFWHUtVWLTXHVGHO·DSDUDPHQWD

•

'LVMXQWRUVG·HQWUDGD

•

7LSXV)DEULFDQW

•

7HQVLyQRPLQDO

•

7LSXV)DEULFDQW

•

,QWHQVLWDWQRPLQDO

•

7HQVLyQRPLQDO

•

&DSDFLWDWGHUXSWXUD

,QWHQVLWDWQRPLQDO

•

0DUJHGHUHJXODFLy

•
•

&DSDFLWDWGHUXSWXUD

•

0DUJHGHUHJXODFLyGHOVUHOpV

•

7HQVLyGHSURYDDIUHTqQFLDLQGXVWULDO

•

&RUEHVWHPSVFRUUHQWG·DFWXDFLyGHOVUHOpVGHOGLVMXQWRU


)XVLEOHV$&5 $OWDFDSDFLWDWGHUXSWXUD 
•

•

7LSXV)DEULFDQW

•

5HODFLyGHWUDQVIRUPDFLyQRPLQDO

•

3RWqQFLDQRPLQDOPHVXUDHQ9$

•
•

&ODVVHGHSUHFLVLy
)DFWRUQRPLQDOGHVHJXUHWDW )V 

•

,QWHQVLWDWOtPLWWqUPLFDPHVXUDHQ&$

•

,QWHQVLWDWOtPLWGLQjPLFDPHVXUDHQ&$

•

6REUHLQWHQVLWDWDGPLVVLEOHHQSHUPDQqQFLD

•
•

7HQVLyGHVHUYHLPHVXUDGDHQ9

$SDUHOOVGHPHVXUD
7LSXV)DEULFDQW

•

(VFDOD JUDXVJHRPqWULFVGHOVHFWRURFXSDW 

•

'LPHQVLRQVH[WHUQHVHQPP

•

&ODVVH

•

7HQVLyGHSURYD

•

7LSXV)DEULFDQW
7HQVLyQRPLQDO

•

,QWHQVLWDWQRPLQDO

•

&DSDFLWDWGHUXSWXUD

•

0DUJHGHUHJXODFLyGHOVUHOpV
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7LSXV)DEULFDQW

•

7HQVLyQRPLQDO

•

,QWHQVLWDWQRPLQDO

•

1RPEUHGHFRQWDFWHV

•

&ODVVHGHPDWHULDOGHOVFRQWDFWHV

•

7HQVLyGHSURYD

•

7LSXV)DEULFDQW

•

5HODFLyGHWUDQVIRUPDFLy

•

3RWqQFLDQRPLQDOGHSURWHFFLy

•

&ODVVHGHSURWHFFLy

•

6REUHWHQVLyDGPLVVLEOHHQSHUPDQqQFLD

•

7HQVLyGHSURYDDIUHTqQFLDLQGXVWULDO SULPDUL 

•

7HQVLyG·DwOODPHQW QLYHOOG·DwOODPHQW 

&RQQHFWRUVGHFRQWURO

'LVMXQWRUVRLQWHUUXSWRUVGHVRUWLGD
•

•

7UDQVIRUPDGRUVGHWHQVLySHUDFRQWURO

7HQVLyG·DwOODPHQW 1LYHOOG·DwOODPHQW HQ.9

•

(VIDFLOLWDUDQFRUEHVLQWHQVLWDWWHPSVGHIXVLy

3LQFHVFRQQHFWRUHVGHSRWqQFLD

7UDQVIRUPDGRUVG·LQWHQVLWDW



7LSXV)DEULFDQW

0DJQHWRWqUPLFVLWqUPLFV

(O&RQWUDFWLVWDVXEPLQLVWUDGRUGHOVTXDGUHVIDFLOLWpVOHVGDGHVWqFQLTXHVLQGLFDGHVDFRQWLQXDFLy
GHO·DSDUDPHQWDLQVWDOÃODGDHQHOOVDL[tFRPHOVUHFDQYLVTXHFRQVLGHUDQHFHVVDULVSHUDODVHYD
RSHUDFLyLPDQWHQLPHQW

•

7LSXV)DEULFDQW

•

7HQVLyQRPLQDO

•

,QWHQVLWDWQRPLQDO

•

1RPEUHGHFRQWDFWHV

•

&ODVVHGHPDWHULDOGHOVFRQWDFWHV

•

7HQVLyGHSURYD

3ROVDGRUV
•

6
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•

7HQVLyQRPLQDO

•

,QWHQVLWDWQRPLQDO

•

1RPEUHGHFRQWDFWHV

/OXPVGHVHQ\DOLW]DFLy
•

7LSXV)DEULFDQW

•

7HQVLyGHVHUYHL

•

5HVLVWqQFLD

•

3RWqQFLDGHFRQVXP

0RQRIjVLF9
0RQRIjVLF9
0RQRIjVLF9


7LSXV)DEULFDQW

•

5HVLVWqQFLD

•

3RWqQFLDGHFRQVXP

•

7HQVLyGHVHUYHL

•

7HQVLyGHSURYD

7LSXVGHFLUFXLW
7LSXVGHFLUFXLW

6HFFLyGH
6HFFLyGH
ILOPP

,QLFLDOPHQWHVWLQGUjHQFRQVLGHUDFLyO·LQFORXUHDO/RFDO(OqFWULFXQ4XDGUH*HQHUDOG·(QOOXPHQDW
&*$ 9)1&3TXHGLVWULEXLUjDOV3DQHOOVG·(QOOXPHQDW 3$3$ VLWXDWV
DOVORFDOVTXHVLJXLQQHFHVVDULVVHJRQVOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHODLQVWDOÃODFLy







 



9 )1&S 













(OVLQWHUUXSWRUVLFRPPXWDGRUVORFDOVFRPSOLUDQOHV1RUPHV81(L81(6H
VLWXDUDQ DPE OD VHYD SDUW PpV EDL[D D XQ PHWUH WUHQWD  P  VREUH HO VzO DFDEDW HQ QDXV L
PDJDW]HPV L D XQ PHWUH GHX  P  HQ RILFLQHV L VHUYHLV VHQW OD VHYD FROÃORFDFLy DO FRVWDW
FRQWUDULGHO·REHUWXUDGHSRUWHV

&ODVVHG·HQOOXPHQDW

)OXRUHVFHQW:PP
9DSRUGHPHUFXULFRUUHJLW

DPHWUHV

9DSRUGHVRGLDDOWDSUHVVLy

•

1LYHOOVG·LOÃOXPLQDFLyHQLQWHULRUVGHDOX[

•

1LYHOOVG·LOÃOXPLQDFLyHQH[WHULRUVGHDOX[

/HV SUHVHV GH FRUUHQW FRPSOLUDQ OD 1RUPD 81(  L VH VLWXDUDQ D ]HUR FRPD TXDUDQWD
PHWUHV P SHUVREUHGHOQLYHOOGHOVzODFDEDWHQQDXVLPDJDW]HPVD]HURFRPDYLQWPHWUHV
 P  HQ RILFLQHV L D XQ PHWUH GHX P  HQ ODYDERV DPE PLUDOO (V SRVDUj XQD SUHVD
LQGHSHQGHQWGH$37SHUDWHUPRVHOqFWULFVDXQPHWUHLPLJ P GHOVzO

'·DFRUG DPE HO 1(& 1DWLRQDO (OHFWULFDO &RGH  6HFFLy  F  H[FHSWH TXDQ XQ FRQMXQW
LQFORJXLXQGLVSRVLWLXGHVREUHLQWHQVLWDWDSURYDWSHUDXQWUHEDOOSHUPDQHQWDOFHQWSHUFHQWGHOD
VHYD LQWHQVLWDW QRPLQDO OD LQWHQVLWDW WRWDO GH TXDOVHYRO FLUFXLW SURWHJLW SHU XQ GLVSRVLWLX GH
VREUHLQWHQVLWDW HQ XQ SDQHOO QR VXSHUDUj HO YXLWDQWD SHU FHQW GHO VHX YDORU QRPLQDO TXDQ HQ
FRQGLFLRQV QRUPDOV GH WUHEDOO OD FjUUHJD SXJXL HVWDU FRQQHFWDGD WUHV R PpV KRUHV VHJXLGHV
'·DOWUDEDQGDHOVFLUFXLWVVHUDQGLPHQVLRQDWVSHUDGPHWUHXQDDPSOLDFLyIXWXUDGHOYLQWLFLQFSHU
FHQWGHODVHYDFjUUHJDPj[LPDSHUODTXDOFRVDLQLFLDOPHQWODVHYDFjUUHJDQRVXSHUpVHO 
³ ,1§SHUFHQWGHODLQWHQVLWDWQRPLQDOGHO·LQWHUUXSWRUTXHKRSURWHJHL[(OVWLSXV
GHFLUFXLWVSHUDHQOOXPHQDWHVGHWDOOHQDO48$'5(

(OVFLUFXLWVG·DOLPHQWDFLyDSUHVHVGHFRUUHQWVHUDQ PRQRIjVLFVGH$9)1&S1RHV
SRVDUDQPHVGHSUHVHVGH$37SHUFLUFXLW/DGLVWjQFLDPj[LPDHQWUHSUHVHVVHUjGH
TXLQ]HPHWUHV P DOHVQDXVFLQFPHWUHV P HQFRUUHGRUVLWUHVPHWUHV P HQRILFLQHVL
VLPLODUV

23(5$&,2163(5$(035,0$&,Ð,3,17$7
(VUHDOLW]DUDQOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV

48$'5(
,QWHUUXSWRU
FODVVH
FODVVH
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&jUUHJD
&jUUHJD
Pj[LPD
Pj[LPD







 (VFRQVLGHUDUj ODFjUUHJDHQ.9$WHQLQWHQFRPSWHOHVPDMRUDFLRQV G·SHU D HQOOXPHQDW
DPEOOXPGHGHVFjUUHJDLG·SHUDPRWRUVHVWDEOLGHVHQOD5(%7

3HUDODLOÃOXPLQDFLyG·H[WHULRUVQDXVLHGLILFLVHVWLQGUDQHQFRPSWHHOVFULWHULVJHQHUDOVVHJHQWV

DPHWUHV

Long.
màx.

9 )1&S 

48$'5(6,&,5&8,76'·(1//80(1$7

DPHWUHV

&jUUHJD
&jUUHJD
.9$   

PHWUHV 

(OIDEULFDQWLQGLFDUjOHVJUDQGjULHVQRUPDOLW]DGHVLOHVGLPHQVLRQVGHOVFXELFXOXPVDGRSWDWVSHUD
O·DOLPHQWDFLyLFRQWUROLQGLYLGXDOGHFDGDPRWRUDL[tFRPOHVGDGHVTXHVHVROÃOLFLWHQHQO·$SDUWDW
GHO·$UWLFOHSHUDO·DSDUDPHQWD,QFORVDHQFDGDFXELFXOXP




$
$
$



48$'5(

/HVJUDQGjULHVQRUPDOLW]DGHVTXHHVFRQVLGHUDUDQGHSRVVLEOHXWLOLW]DFLyRFXSDUDQHOVHVSDLVGH
FROXPQDVHJHQWVL

7LSXVGHFLUFXLW
7LSXVGHFLUFXLW


$
$
$



Pj[LPD
Pj[LPD
IXWXUD
IXWXUD
,Q
,Q
,Q


$
$
$



(OFDEOHDHPSUDUVHUjGHOWLSXV9V81(L81(DPEOHVFRQVLGHUDFLRQV
LQGLFDGHVDO48$'5(SHUDXQDFDLJXGDGHWHQVLyGHO·XSHUFHQW  DPpVGHOHV
LQWHQVLWDWVPj[LPHVDGPLVVLEOHVHVWDEOLGHVDODWDXODGHOD,QVWUXFFLy0,(%7

*5$1'5,(67,386,',0(16,216'(48$'5(63(5$&21752/'(027256

$OWXUDGHOSXQWGHOOXP

LQLFLDO
LQLFLDO
,Q
,Q

,Q

127$ 7RWV HOV LQWHUUXSWRUV SHU D FLUFXLWV GH VRUWLGD HQ SDQHOOV G·HQOOXPHQDW VHUDQ GHO WLSXV
G·LQVHUFLyFODVVH&7/

5HVLVWqQFLHVDQWLFRQGHQVDFLy
•

&7/
&7/


&jUUHJD
&jUUHJD

8


•

'HVJUHL[DW

•

'HVR[LGDW

•

$ILQDWGHUHEDYHVLVROGDGXUD

•

1HWHMDGHVXSHUItFLHV

•

$VVHFDWGHVXSHUItFLHV
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•

$SOLFDFLyDQWLFRUURVLYD

•

3UHSDUDFLySHUDSLQWDW

•

3LQWDWGHEDVH

•

$FDEDWHQFRORUJULVPDUWHOp

•

$VVHFDWDOIRUQ

•

3ROLPHULW]DW

4XDQKLKDJLWUHVRPpVDQJOHVUHFWHVHQXQDOtQLDHVFROÃORFDUjXQDFDL[DGHWLUDWJHGHVSUpVGH
FDGDGXHVFRUEHV
6·LQVWDOÃODUDQHQHOVILQDOVGHWXEHPERFDGXUHVWRWDOPHQWDwOODGHVTXHSURSRUFLRQLQHQGLWVILQDOV
XQHV VXSHUItFLHV DwOODGHV DUURGRQLGHV L SROLGHV TXH QR GHWHULRULQ DOV FDEOHV TXH VXUWLQ D WUDYpV
G·HOOHV

&DL[HVG·HQWURQFDPHQWLGHULYDFLy
6HUDQ G·DFHU JDOYDQLW]DW DOLDWJH OOHXJHU R 39& VHJRQV TXH HO WXE HPSUDW D O·LQVWDOÃODFLy VLJXL
PHWjOÃOLFRGH39&

/·LQVWDOÃODGRUTXHVXEPLQLVWULHOVTXDGUHVSUHVHQWDUjXQFHUWLILFDWHQTXqV·LQGLTXLQOHVRSHUDFLRQV
UHDOLW]DGHVLHOVPDWHULDOVDSOLFDWVDL[tFRPODJDUDQWLDTXHV·RIHUHL[WDQWHQHOWUDFWDPHQWGHOD
[DSDFRPHQHOVHXDFDEDW
/D TXDOLWDW GHOV PDWHULDOV L HO SURFpV HPSUDW HVWDUj VXEMHFWH D O·DSURYDFLy SHU O·$MXQWDPHQW R
SHUVRQDRHQWLWDWTXHKRUHSUHVHQWL

(OJUDXGHSURWHFFLyVHUj,3VHJRQV81(
/HVURVTXHVVHUDQGHWLSXV3J',1R81((1

3UHVHVGHFRUUHQWSHUDIRUoD
(QHOVHXGLVVHQ\FRQVWUXFFLyLDVVDMRVFRPSOLUDQDPEOHV1RUPHVVHJHQWV

0$7(5,$/',9(563(5$/$,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$
7XEHOqFWULF

•

81((13UHVHVSHUDXVRVLQGXVWULDOVLDQjOHJV

•

81(*UDXGHSURWHFFLyGHOVHXHQYROWDQW

/HV FDQDOLW]DFLRQV VRWD WXE HV UHDOLW]DUDQ DPE WXE PHWjOÃOLF R GH 39& UtJLG QHJUH R JULV  L HOV
GLjPHWUHVQRPLQDOVSHUPHVRVVHUDQ3J',1R81((1

/DFDL[DVHUj,3VHJRQV81(

(OWXEGH39&VHUj VHJRQV1(& GHOVWLSXVVHJHQWV

6·XWLOLW]DUDQSUHVHVFRPELQDGHV9TXHGLVSRVDUDQGH

•

7LSXV$'HSDUHWILQDSHUD~VVXEWHUUDQLHPEROLFDWHQIRUPLJyRPRUWHUDPEXQPtQLP
GHFLQFFHQWtPHWUHVFP GHJUXL[

•

7LSXV'HSDUHWJURVVDSHUHQWHUUDUKRGLUHFWDPHQWHQWHUUDLHQOLPLWDGHVDSOLFDFLRQV
DOGHVFREHUW

•

7LSXV  'H SDUHW H[WUD JURVVD SHU HQWHUUDUKR GLUHFWDPHQW HQ WHUUD L DO GHVFREHUWHQ
GHWHUPLQDGHV DSOLFDFLRQV JHQHUDOV TXH UHTXHUHL[LQ XQD SURWHFFLy PHFjQLFD DGGLFLRQDO
SHUHVWDUVXEMHFWHDGHWHULRUDPHQWVItVLFV

•

SUHVD,,,$9DPESDW

•

SUHVD,,$9DPESDW

,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$
1RUPHV*HQHUDOV
/DLQVWDOÃODFLyHVUHSDUWLUjHQFLUFXLWVVHSDUDWVVHJRQVHOVXVRVDTXqYDJLGHVWLQDGDO·HQHUJLD
/HVOtQLHVHVSRGUDQUHYLVDUDPEIDFLOLWDW

(OWXEGH39&WLSXVLV·XVDUjHQLQVWDOÃODFLRQVYLVWHVDOVORFDOVVHJHQWV

3HUWUDYHVVDUPXUVHQYDQVVRVWUHVRVzOVHOSDVHVUHDOLW]DUjEDL[WXEGHPDWHULDODwOODQW$OVVzOV
HOWXEGH39&VREUHVRUWLUjTXLQ]H  RYLQW  FHQWtPHWUHV

•

/RFDOVKXPLWVRPXOODWVQRSURKLELWV

•

/RFDOVVXEMHFWHVDLQIOXqQFLDVHYHUDGHFRUURVLy

•

/RFDOVVXEMHFWHVDSURGXFWHVTXtPLFVSHUDOVTXDOVHO39&DTXHVWHVSHFtILFDPHQWDSURYDW

6·HYLWDUj TXH SHU DFFLGHQW SXJXL WRFDUVH XQD VXSHUItFLH PHWjOÃOLFD VLPXOWjQLDPHQW DPE XQ
HOHPHQW QR DwOODW FRQGXFWRU GH FRUUHQW EDUUHV FDEOHV QXV SDUWV PHWjOÃOLTXHV G·LQWHUUXSWRUV
HQGROOVHWF 

(OWXEGH39&SRWVHUXVDWHPEHJXWHQSDUHWVGHIRUPLJyVzOVLVRVWUHVG·HGLILFLV

6·HYLWDUjO·HQFUHXDPHQWGHFRQGXFWRUVDPEFDQRQDGHV DL[tFRPDPE GLVWULEXFLRQVHOqFWULTXHVD
TXqQRSHUWDQ\HQ

1RV·XVDUjHQORFDOLW]DFLRQVSHULOORVHVH[FHSWHOHVSHUPHVHVSHO1(& 1DWLRQDO(OHFWULFDO&RGH HQ
OHVVHFFLRQVL

(VSURKLEHL[O·~VGHFRQGXFWRUVIOH[LEOHVIL[DWVDSDUHWRPXUSHUPLWMjGHJDQ[RVRJUDSHV

1RV·XVDUjHQHVSDLVRFXOWVGHFRQVWUXFFLyFRPEXVWLEOH

(V SURKLEHL[ SHQMDU DUPDGXUHV G·HQOOXPHQDW L DOWUHV PDWHULDOV R HTXLSV XWLOLW]DQW SHU D DL[z
FRQGXFWRUVTXHSRUWLQRSXJXLQSRUWDUFRUUHQWHQHOVHX~VQRUPDOG·RSHUDFLy

1RV·XVDUjFRPDVXSRUWG·DSDUHOOVRHTXLSV
1R V·XVDUj TXDQ O·DPELHQW HVWLJXL VXEMHFWH D WHPSHUDWXUHV TXH H[FHGHL[LQ D DTXHOOHV SHU D OHV
TXHHOWXEGH39&HVWjDSURYDW
1RV·XVDUjDODOOXPGHOVROWUHWTXHHVWLJXLDSURYDWSHUDDL[z

(VSURKLEHL[O·~VGHSLQFHVFRPDHOHPHQWVGHSUHVDGHFRUUHQW

,QVWDOÃODFLRQVVRWDWXE
$O·LQWHULRUG·HGLILFLVOHVFDL[HVGHGHULYDFLyHVFROÃORFDUDQVHPSUHDODPDWHL[DDOWXUD

(OWXEGH39&VHUjWDOODWDPEVHUUDGHGHQWVILQVWUDLHQWOLOHVUHEDYHVLQHWHMDQWOLGHOHVUHVWHVGH
SROVEUXWtFLDLHQFHQDOOVGHSOjVWLF

/HV FDL[HV GH GHULYDFLyD FRPPXWDGRUV LQWHUUXSWRUV L HQGROOV HV FROÃORFDUDQ YHUWLFDOPHQW VREUH
DTXHVWV

/HVXQLRQVV·HIHFWXDUDQDPEHOVDFFHVVRULVDGHTXDWVPLWMDQoDQWFHPHQWDWRURVFDW

(QLQVWDOÃODFLRQVHQFDVWDGHVOHVFDL[HVGHGHULYDFLyHVFROÃORFDUDQGHPDQHUDTXHOHVVHYHVWDSHV
TXHGLQDOQLYHOOGHO·HPEODQTXLQDWDPEXQDWROHUjQFLDGHPP

(OFRUEDWILQVDFLQFFHQWtPHWUHV FP GHGLjPHWUHHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWFDL[DHOqFWULFDTXH
SURSRUFLRQLODFDORUQHFHVVjULD1RV·XVDUDQHQFDSFDVGLVSRVLWLXVDPEIODPD

(OV WXEV DUULEDUDQ MXVWDPHQW DOD HQWUDGD GH OD FDL[D DEUDoDQWVH D OD VHYD SDUHW PLWMDQoDQW
IHPHOODLFRQWUDIHPHOOD

3HUDJUDQGjULHVPDMRUVGHFLQFFHQWtPHWUHV FP V·XWLOLW]DUDQFRO]HVGHIjEULFD qLq 
(Q WUDPV OODUJV HV WLQGUj HQ FRPSWH O·H[SDQVLy L FRQWUDFFLy GHO 39& HO FRHILFLHQW GH GLODWDFLy
OLQHDOGHOTXDOpVGH[PP&
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1R V·DGPHWUDQ HQWURQFDPHQWV D O·LQWHULRU GHOV WXEV DTXHVWV HV UHDOLW]DUDQ D O·LQWHULRU GH OHV
FDL[HV HPSUDQW SHU D DL[z LQWHUOtQLHV GH ERUQV R FRQQHFWRUV DSURSLDWV QR DGPHWHQWVH HOV
HQWURQFDPHQWVSHUWRUVLyGHOVFDEOHVDPEHPEROFDOOGHFLQWDDwOODQW

•

(Q[DU[DDqULDDPEIDVHVPDMRUVGHFLQTXDQWDPLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP DFRXUH
QHXWUHL&3PLWMDVHFFLyGHIDVHSHUzFRPDPtQLPFLQTXDQWDPLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV 
PP 7&0,%7

(O UDGL GHOV FRO]HV VHUj WDO TXH SHUPHWL LQWURGXLU L UHWLUDU IjFLOPHQW HOV FRQGXFWRUV GHVSUpV GH
FROÃORFDWVHOVWXEV3HULQWURGXLUHOVFRQGXFWRUVDOVWXEVKDQGHVHUSUqYLDPHQWHQWDOFDWV

•

6L HO FRUUHQW pV DOWHUQ L HO WXE HPSUDW pV GH PDWHULDO PDJQqWLF VHUj QHFHVVDUL TXH HOV ILOV G·XQ
PDWHL[FLUFXLWXWLOLW]LQXQVROWXE

/HVVHFFLRQVGHOHVIDVHVLGHOQHXWUHVHUDQSURXJUDQVSHUTXqSXJXLFLUFXODUSHOFLUFXLW
FRP D PtQLP D LQWHQVLWDW GH UHDFFLy GHOV GLVSRVLWLXV FRQWUD VREUHLQWHQVLWDWV FRQQHFWDWV
LPPHGLDWDPHQWDEDQVGHOSXQWGHIDOODGD

•

(QORFDOVGHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOVHVWLQGUDQHQFRPSWHOHV1RUPHVHVWDEOLGHVSHUDOWLSXVGH
ORFDOGHTXqHVWUDFWL

(OFDEOHGHQHXWUHVHUjDwOODWLV·LQVWDOÃODUjHQODPDWHL[DFDQDOLW]DFLyTXHHOVFDEOHVGH
OHVIDVHV

•

4XDQ HO &3 V·LQVWDOÃOL HQ OD PDWHL[D FDQDOLW]DFLy HO VHX PXQWDWJH L FDUDFWHUtVWLTXHV
G·DwOODPHQW VHUDQ OHV PDWHL[HV TXH OHV GHO QHXWUH SDUjJUDI  $SDUWDW  ,7&0,%7


•

1R HVWj SHUPHVD OD XWLOLW]DFLy G·XQ QHXWUH SRVDW D WHUUD FRPXQD D GLYHUVRV FLUFXLWV
H[FHSWHHQOHVEDUUHVGLVWULEXwGRUHV

•

(OFRQGXFWRUQHXWUHHVSRVDUjDWHUUDDOFRVWDWGHOWUDQVIRUPDGRULDPpVDPpVHQWRWV
DTXHOOVSXQWVGHOD[DU[DHQTXqVLJXLSRVVLEOH SUHVHVGHWHUUDHQIRQDPHQWVDQHOOVR
EDUUHVGHSUHVD GHWHUUDHWF /DUHVLVWqQFLDDWHUUDGHWRWHVOHVSUHVHVGHVHUYHLVHUj
FRPDPj[LPGHRKPVSDUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7

•

(O&3GHOHVOtQLHVLFDEOHVDwOODWVVHUjGHFRORUJURFDPEIUDQMDYHUGD

•

(OQHXWUHDQLUjHPEROLFDWHQXQUHYHVWLPHQWEODXFODU

•

(OVFRQGXFWRUVGHIDVHV·LGHQWLILFDUDQHQHOFDEOHRFRQGXFWHSHOVFRORUVVHJHQWV)DVH5
ÆQHJUH)DVH6ÆPDUUy)DVH7ÆJULV SDUjJUDI$SDUWDW,7&0,%781(
L 

•

(OVQHXWUHVSRVDWVDWHUUDQRHVSRGUDQGHVFRQQHFWDUSHUVHSDUDW4XDQHVGHVFRQQHFWLQ
FRQMXQWDPHQW DPE OHV IDVHV OD SHoD GH FRQWDFWH KDXUj G·DYDQoDUVH D OHV DOWUHV HQ
FRQQHFWDULUHWDUGDUVHHQGHVFRQQHFWDU9'(

•

/DGLYLVLyGHOQHXWUHSRVDWDWHUUDHQQHXWUHLFRQGXFWRUGHSURWHFFLyHVUHDOLW]DUjHQOD
&DL[DR4XDGUH*HQHUDOGH'LVWULEXFLy &*' RQWDPEpHVWUREDUjODFRQQH[LyDOD
SUHVDGHWHUUDGHVHUYHL4XHGDWRWDOPHQWSURKLELWXQLUDPEGyVFRQGXFWRUV QHXWUHL&3 
GHVSUpV GH OD GLYLVLy L WRUQDU D SRVDU D WHUUD HO QHXWUH SRVWHULRUPHQW D OD GLWD GLYLVLy
9'(

•

7RWDXQLyGHQHXWUHL&3HVIDUjDEDQVGHOSULPHUGLIHUHQFLDO9'(

•

$TXHVWVLVWHPDGHSURWHFFLyIDTXHHOVGHIHFWHVIUDQFVG·DwOODPHQW GHIHFWHVDPDVVD HV
WUDQVIRUPLQHQFXUWFLUFXLWVHQWUHIDVHLQHXWUH MDTXHQHXWUHL&3HVWDQXQLWV SURYRFDQW
HO IXQFLRQDPHQW GHOV GLVSRVLWLXV GH WDOO IXVLEOHV L GLVMXQWRUV  L HQ FRQVHTqQFLD OD
SRVDGDHQ©IRUDGHVHUYHLªGHOD,QVWDOÃODFLySDUjJUDI$SDUWDW0,%7

•

(OV UHOpV GLIHUHQFLDOV VHUDQ GH PLWMD VHQVLELOLWDW L V·XWLOLW]DUDQ VHJRQV FRQYLQJXL HQ FDGD
FDV SHU GRQDU ~QLFDPHQW VHQ\DO G·DODUPD R SHU SURYRFDU XQ WUHW VL HO FRUUHQW GH
GHIHFWH DFRQVHJXHL[ HO YDORU GH VHQVLELOLWDW GH O·DSDUHOO SDUjJUDI  $SDUWDW  ,7&
0,%7

•

(O VLVWHPD GH SRVDGD D QHXWUH UjSLGD HO GLIHUHQFLDO GyQD RUGUH GH WUHW  V·HPSUDUj
VHPSUH TXH VLJXL QHFHVVjULD XQD UHGXFFLy GHO WHPSV GH GHVFRQQH[Ly UHVSHFWH DOD
SRVDGDDQHXWUHKDELWXDO HOGLIHUHQFLDOGyQDQRPpVVHQ\DODO·DODUPD 

•

(OVFULWHULVSDUWLFXODUVG·RFXSDFLyGHVLVWHPDGHSRVDGDDQHXWUHQRUPDORUjSLGDVHUDQ
IL[DWV HQ HO SURMHFWH GH GLVVHQ\ GH OD LQVWDOÃODFLy GH FRP~ DFRUG DPE OD &RPSDQ\LD
6XEPLQLVWUDGRUD G·(QHUJLD L DPE HO 'HOHJDW G·,QG~VWULD GH OD =RQD SDUjJUDI 
$SDUWDW,7&0,%7SDUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7SDUjJUDI$SDUWDW
,7&0,%7

3UHVHVGHWHUUD
(Q WRWD LQVWDOÃODFLy HV SUHYHXUj XQ FRQGXFWRU GH WHUUD LQGHSHQGHQW GHO QHXWUH  DwOODW DPE 39&
JURFYHUGSHUFRQQHFWDUODPDVVDPHWjOÃOLFDGHWRWVHOVDSDUHOOVO·~VGHOVTXDOVV·KDJLGHSURWHJLU
4XHGDSURKLELWXWLOLW]DUFRPSUHVDGHWHUUDOHVFDQRQDGHVG·DLJXDRJDV

6,67(0(6'(3527(&&,Ð
6,67(0(6'(3527(&&,Ð
6,67(0(6'(3527(&&,Ð©&/$66(%ª,7&0,%7
6LVWHPD71GHGREOHSURWHFFLySRVDGDDQHXWUHUjSLGD
$OV FLUFXLWV SULQFLSDOV G·DOLPHQWDFLy D TXDGUHV SDQHOOV PRWRUV FRQVLGHUDWV FRP D FLUFXLWV GH
IRUoDV·HPSUDUjHOVLVWHPDGHSRVDGDDQHXWUHDPEFRQGXFWRUHVSHFLDOGHSURWHFFLy &S DwOODW
HPSUDQWVLPXOWjQLDPHQWLQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOVFRPDSURWHFFLyDGGLFLRQDO/DVHQVLELOLWDWGHO
GLIHUHQFLDO VHUj SHU D XQD LQWHQVLWDW QRPLQDO GH IDOODGD ,    $ !  P$ (Q FDVRV
H[FHSFLRQDOV,

1)

1)

 $!P$$TXHVWVGLIHUHQFLDOVDFWXDUDQHQHOVSXQWVVHJHQWV

•

7DOOGHOtQLDG·DOLPHQWDFLyDO&*$ 4XDGUH*HQHUDOG·(QOOXPHQDW 

•

7DOOGHODOtQLDG·DOLPHQWDFLyDO&$& 4XDGUHG·$LUH&RQGLFLRQDW 

•

7DOOGHODOtQLDG·DOLPHQWDFLyG·XQPRWRUFRQFUHW

•

7DOOGHODOtQLDG·DOLPHQWDFLyDO&7) 4XDGUHL3UHVHVGH)RUoD 

•

3HUDO&&& 4XDGUHGH&RUUHQW&RQWLQX HVGHWHUPLQDUjHQFDGDFDVVLKDGHWDOODU
O·DOLPHQWDFLyJHQHUDORVRUWLGHVHQSDUWLFXODU

/HVVRUWLGHVGHO&*' 4XDGUH*HQHUDOGH'LVWULEXFLy SRUWDUDQGLIHUHQFLDOTXHQRPpVGRQDUj
DODUPDzSWLFDLDF~VWLFDVHQVHSURGXLUWUHW
7RWVHOVLQWHUUXSWRUVG·DOLPHQWDFLyDTXDGUHVGH9 VHUDQWHWUDSRODUVDPEQHXWUHVHFFLRQDEOH
QR SURWHJLW L WDOO RPQLSRODU SDUjJUDI  $SDUWDW  7&0,%7  SDUjJUDI  $SDUWDW 
,7&0,%7 
(QHOVLVWHPDGHSRVDGDDQHXWUHUjSLGDHVFRPSOLUDQHOVSXQWVVHJHQWV



•

/D[DU[DG·DOLPHQWDFLyFRPSOLUjOD,7&0,%7

•

7RWHV OHV PDVVHVGH OD LQVWDOÃODFLy HVWDUDQ XQLGHVDO QHXWUHD WUDYpVG·XQ FRQGXFWRU GH
SURWHFFLy&3SDUjJUDI$SDUWDW7&0,%7

•

/DVHFFLyGHOFRQGXFWRUGHSURWHFFLyVHUjODPDWHL[DDODVHFFLyGHOQHXWUHLFRPDPtQLP
OHVGHODWDXOD9,GHOD,7&0,%7

•

(Q[DU[DVXEWHUUjQLDDPEIDVHVPHQRUVRLJXDOVDVHW]HPLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP 
DFRXUHQHXWUHL&3WLQGUDQODVHFFLyGHIDVH

•

(Q[DU[DVXEWHUUjQLDDPEIDVHVPDMRUVGHVHW]HPLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP DFRXUH
QHXWUHL&3WLQGUDQPLWMDVHFFLyGHIDVHSHUzFRPDPtQLPPP7DXOD9SDUjJUDI
$SDUWDW,7&0,%7

•

(Q[DU[DDqULDDPEIDVHVPHQRUVRLJXDOVGHFLQTXDQWDPLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP 
DFRXUHQHXWUHL&3WLQGUDQXQDVHFFLyLJXDODODVHFFLyGHIDVH

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 

6LVWHPDGHSURWHFFLyFRQWUDFRUUHQWVGHIDOODGDPLWMDQoDQWLQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOVG·DOWDVHQVLELOLWDW
$TXHVWVLVWHPDGHSURWHFFLyFRQWUDFRUUHQWVGHIDOODGDV·XWLOLW]DUjSUHIHUHQWPHQWHQODGLVWULEXFLy
GHVGH3DQHOOVORFDOVFRPSRGHQVHUHOVSDQHOOVORFDOVG·HQOOXPHQDW/DUHVLVWqQFLDDWHUUDVHUj

12


3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 

13

50
HQORFDOVVHFV
Is

EODQV  L DPE ORQJLWXGV GH GRV D WUHV PHWUHV V·XWLOLW]DUDQ SHU FRQQHFWDUORV D O·DQHOO PLWMDQoDQW
VROGDGXUDH[RWqUPLFD G·DOXPLQL SURFpV &DGZHOG  (OV HOqFWURGHVHVWDUDQ URVFDWV HQ XQ H[WUHP L
DQLUDQSURYHwWVFDGDGRVG·HOOVGHPDQHJXtG·HQWURQFDPHQWLFDSGHFUHQWDW

24
HQORFDOVKXPLWV
Is

(Q DTXHVWVLVWHPD V·HPSUDUDQ LQWHUUXSWRUV GLIHUHQFLDOV G·DOWD VHQVLELOLWDW OV   P$  SDUjJUDI
$SDUWDW,7&0,%7

(O QRPEUH G·HOqFWURGHV D FROÃORFDU VHUj O·DGHTXDW SHU REWHQLU XQD UHVLVWqQFLD D WHUUD LJXDO R
LQIHULRUDRKPVVHJRQVV·LQGLFDHQHOSDUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7(OVHOqFWURGHVHV
FROÃORFDUDQ D XQD GLVWjQFLD LQIHULRU D GXHV YHJDGHV OD VHYD ORQJLWXG SHU OD TXDO FRVD HQ FDV
QHFHVVDULHVUHFRUUHUjDFROÃORFDUHOqFWURGHVHQSDUDOÃOHO

(Q JHQHUDO V·HPSUDUDQ LQWHUUXSWRUV GLIHUHQFLDOV G·DOWD VHQVLELOLWDW HQ OORFV RQ KL KDJL QHQV
JXDUGHULHVFROÃOHJLVKRVSLWDOVORFDOVHVSRUWLXVHWF HQ]RQHVGHWUHEDOODO·DLUHOOLXUHHQHTXLSV
GHTXLUzIDQVHQLQVWDOÃODFLRQVHQ]RQHVDPESHULOOG·LQFHQGLHQFLUFXLWVHOqFWULFVG·XQVRODSDUHOO
HWF

7RWV HOV HOqFWURGHV DQLUDQ SURYHwWV G·DUTXHWD R SRX GH UHJLVWUH TXDGUDGD R FLUFXODU GHO PHQ\V
TXDUDQWD FHQWtPHWUHV  FP  GH FRVWDW R GLjPHWUH ,QWHULRU 7RWHV OHV DUTXHWHV VHUDQ GH SDUHWV
UHVLVWHQWVGHILEURFLPHQWLDQLUDQSURYHwGHVGHWDSDDPEDUJROODLRULILFLVSHUDOSDVGHOFRQGXFWRU
GHSDW

R≤
R≤

7RWHVOHVSDUWVPHWjOÃOLTXHVGHOD[DU[DGHWHUUDTXHTXHGLQDOGHVFREHUWVHUDQFREHUWHVGHSDVWD
ELWXPLQRVDLHQFLQWDGHVDPEFLQWDWLSXV'(16RVLPLODU

3RVDGDDWHUUDGHSURWHFFLy
'H OD EDUUD JHQHUDO GH GLVWULEXFLy GH SRVDGD D WHUUD SDW  VLWXDGD HQ OD &DL[D *HQHUDO GH
'LVWULEXFLyR4XDGUH*HQHUDOGH'LVWULEXFLy &*' SDUWLUDQHOV&3FDSDOVTXDGUHVVHJHQWV
•

&*$4XDGUH*HQHUDOG·(QOOXPHQDW

•

&&04XDGUHGH&RQWUROGH0RWRUV

•

&7)4XDGUHGH3UHVHVGHIRUoD

•

&%%&DQDOLW]DFLRQVGH%DUUHV%OLQGDGHV

•

&$&4XDGUHG·$LUH&RQGLFLRQDWLR&DOHIDFFLy

/HV SLTXHV G·DFHU FREUHMDW &RSSHUZHOG  FRPSOLUDQ DPE OD UHFRPDQDFLy 81(6$ ( L OD
1RUPD81(
/D FRQQH[Ly GHOV GLVWLQWV FRQGXFWRUV GH SURWHFFLy D OD [DU[D HQWHUUDGD GH SRVDGD D WHUUD
V·HIHFWXDUj HQ OD EDUUD GH WHUUD GHO &*' &DL[D R 4XDGUH *HQHUDO GH 'LVWULEXFLy  R HQ
HQIDQJDWV GH FRQQH[Ly ORFDOV (OV HQIDQJDWV GH FRQQH[Ly ORFDOV VHUDQ GH EURQ]H R OODXWy
FDGPLDWJHLHVWDUDQFROÃORFDWVVREUHVXSRUWVDwOODQWV
7RWDODFDUJROHULDLSHFHVGHVPXQWDEOHVGHFRQQH[LyGHWHUUDGHSURWHFFLyDHTXLSVLRHVWUXFWXUHV
VHUDQGHEURQ]HROODXWyFDGPLDWJHG·DOWDUHVLVWqQFLDPHFjQLFDLDSUHWDPHQWDVVHJXUDW
4XHGDWRWDOPHQWSURKLELWVHFFLRQDUOD[DU[DHQWHUUDGDGHSRVDGDDWHUUDH[FHSWHHQXQSXQWHQ
TXqV·HVWDEOLUjXQSRQWGHSURYDGHEURQ]HROODXWyFDGPLDWJH

(VGRQDUjWHUUDGHSURWHFFLyDHQYROWDQWVSRUWHVLODUHVWDG·HOHPHQWVPHWjOÃOLFVQRDFWLXV
'HV G·DTXHVWV TXDGUHV SULQFLSDOV HV GLVWULEXLUj SHO FLUFXLW FRUUHVSRQHQW DOV TXDGUHV VHFXQGDULV
GHV G·RQ DO VHX WRUQ HV GLVWULEXLUj FDS DOV UHFHSWRUV PRWRUV OOXPLQjULHV SUHVHV GH FRUUHQW
SUHVHV GH IRUoD L DOWUHV HTXLSV  SHU GRQDU WHUUD GH SURWHFFLy DOV VHXV HQYROWDQWV L SDUWV
PHWjOÃOLTXHVQRDFWLYHV
(VSRUWDUDQOtQLHVSHUGRQDUWHUUDGHSURWHFFLyDHVWUXFWXUHVPHWjOÃOLTXHVDFFHVVLEOHVDUPDGXUHV
GH PXUV FROXPQHV L VXSRUWV GH IRUPLJy DUPDW FDQRQDGHV GLSzVLWV PHWjOÃOLFV FDOGHUHV
UDGLDGRUVHWF

/DSRVDGDDWHUUDHQHGLILFLVFRPSOLUjDPpVDPpVDPEOD1RUPD7qFQLFDG·(GLILFDFLy17(,(3


)HQzPHQVGHFRUURVLyJDOYjQLFDHQHVWUXFWXUHVGLSzVLWVLFDQRQDGHVGHIHUURRDFHUVLVWHPDGH
SRVDGDDWHUUDGHSURWHFFLySDVVLYD
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVEjVLTXHVTXHV·KDQG·H[LJLUG·XQHOqFWURGHGHSRVDGDDWHUUDVyQ
•

6XSRUWDUDGHTXDGDPHQWODFRUURVLyDTXqHVWDUjVRWPqVEDL[WHUUD

•

/DVHYDLQVWDOÃODFLyKDGHVHUIjFLO

(V GRQDUj WHUUD D IXQGHV GH SORP DUPDGXUHV GH FDEOHV DPSROOHV WHUPLQDOV FDUFDVVHV GH
PRWRUVHWF

•

1RKDGHFDXVDUFRUURVLyJDOYjQLFD DDOWUHVPHWDOOV JHQHUDOPHQWIHUURRDFHU WDPEp
HQWHUUDWV

(VSRUWDUDQOtQLHVQXHVSHUGRQDUWHUUDDSDUDOODPSVLDQWHQHV

•

/HVSLTXHVG·DFHUFREUHMDWSHUHOHFWUzOLVLRSHUIXVLyDPEXQJUXL[GHFRXUHQRLQIHULRUD
]HUR FRPD WUHV PLOÃOtPHWUHV  PP  FRPSOHL[HQ SHUIHFWDPHQW OHV GXHV FRQGLFLRQV
SULPHUHVLDPpVDPpVpVXQH[FHOÃOHQWFRQGXFWRU1RREVWDQWDL[zHOFRXUHQRVROVQR
FRPSOHL[OD WHUFHUDFRQGLFLyVLQyTXHUHVSHFWHDOIHUURpVHOPDVUHDFWLXGHOVPHWDOOV
FRPXQVLVLEpDL[zQRYDVHUFRQVLGHUDWFRP,PSRUWDQWDFWXDOPHQWUHVXOWDYLWDO

•

6HJRQV ',1  ©QRPpV UHVXOWHQ MXGLFLV GHFLVLXV VREUH OD FRUURVLy GH PDWHULDOV
PHWjOÃOLFVHQHOWHUUHQ\TXDQHVUHDOLW]HQDVVDMRVHQFRQGLFLRQVSUDFWLTXHVQDWXUDOVª

•

8QIXOOHWGHVHL[DQWDSDJLQHVHGLWDWDOIHEUHUGHSHO'HSDUWDPHQWGH&RPHUo86$
©SHU DO IRPHQW GHO GHVHQYROXSDPHQW HFRQzPLF L DYDQo WHFQROzJLF GHO SDtVª IDFLOLWD
DPSOLV GHWDOOV PHVXUDPHQWV L UHVXOWDWV GHOV DVVDMRV UHDOLW]DWV SHO 'HSDUWDPHQW
G·(QJLQ\HULD 1$9)$&  HQ FROÃODERUDFLy DPE XQ GHOV ODERUDWRULV GH O·$UPDGD 1&(/ 
$TXHVWV DVVDMRV YDQ VHU WDPEp VXSHUYLVDWV SHU PpV GH  HQJLQ\HUV GH OD 1(,; HQ
FROÃODERUDFLy DPE GLYHUVHV HPSUHVHV LQWHUHVVDGHV HQ HOV SUREOHPHV GH FRUURVLy L
SRVDGDDWHUUD

•

'H WRW DL[z HV YDQ REWHQLU HOV UHVXOWDWV VHJHQWV 0DJQHVL ]LQF L DOXPLQL SXUV QR VyQ
DSWHV SHU D HOqFWURGHV GH SRVDGD D WHUUD SHUTXq HV FRUURHL[HQ UjSLGDPHQW HQ
FRQQHFWDUORVDPEO·DFHU

(V SRUWDUDQ OtQLHV SHU FRQGXFFLRQV PHWjOÃOLTXHV GH FDEOHV FRP D VDIDWHV FRQGXwWV L OD UHVWD GH
FDQDOLW]DFLRQVHOqFWULTXHVTXHUHTXHUHL[HQSRVDGDDWHUUD

(Q FDS FDVV·XVDUjODFRQWLQXwWDWPHWjOÃOLFD G·XQD HVWUXFWXUDR FDQDOLW]DFLyFRPDOtQLD GH WHUUD
SHU OD TXDO FRVD HO &3 KDXUj GH VHU FRQWLQX D O·DUJy GHO VHX UHFRUUHJXW UHDOLW]DQWVH OHV
FRQQH[LRQVRSRUWXQHVHQFDGDWUDPGHODFDQDOLW]DFLy
(VGRQDUDQWHUUHVGHSURWHFFLyLQGHSHQGHQWVDOVHOHPHQWVVHJHQWV
•

1HXWUHGHWUDQVIRUPDGRU

•

6HUYHLVLQIRUPjWLFV

$TXHVWHVWHUUHVGLVWDUDQDOPHQ\VYLQWPHWUHV P GHOD[DU[DSULQFLSDO

3RVDGDDWHUUDGHVHUYHL[DU[DHQWHUUDGDGHSRVDGDDWHUUD
(VUHDOLW]DUjXQDUDVDSHULPHWUDOQRLQIHULRUDFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP GHSURIXQGLWDWIOXL[D
HOVHGLILFLVV·XWLOLW]DUjODUDVDGHIRQDPHQWDFLy VREUHODTXDOHVUHDOLW]DUjXQDQHOODPEFDEOHGH
FRXUHGHVSXOODWVHQWODVHYDVHFFLyGHWUHQWDFLQF  PLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP PtQLPVHJRQV
,7&0,%72
(OqFWURGHV GH SLFD G·DFHU FREUHMDW GH GLjPHWUHV QRPLQDOV ª !  PP L  PP GH
GLjPHWUH HIHFWLX HQ WHUUHQ\V GXUV ª !  PP L  PP GH GLjPHWUH HIHFWLX WHUUHQ\V



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 
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•

$FDXVDGHODIRUWDFRUURVLyQDWXUDOTXHSDWHL[O·DFHUTXDQQRHVWjSURWHJLWSHUXQDOWUH
PDWHULDO DTXHVW WLSXV G·HOqFWURGH QR VHUj DFFHSWDEOH PpV TXH HQ LQVWDOÃODFLRQV
WHPSRUDOV

•

(OFRXUHHVFRUURHL[PROWSRFSHUzpVPROWFDWzGLFUHVSHFWHDOIHUURLQRpVDFFHSWDEOH
TXDQHVWUDFWDGHSRVDUDWHUUDHTXLSVLHVWUXFWXUHVG·DTXHVWPDWHULDOHQFRQWDFWHGLUHFWH
DPEWHUUDSHOVSUREOHPHVJUHXVGHFRUURVLyTXHHQDTXHVWRULJLQD

6L OHV FRQQH[LRQV D SLTXHV GH SDW R D HTXLSV IRVVLQ GHVPXQWDEOHV HV UHDOLW]HVVLQ D WUDYpV GH
JUDSHV GH EURQ]H R GH OODXWy FDGPLDWJH PHFjQLFDPHQW UHVLVWHQWV L G·DSUHWDPHQW DVVHJXUDW (O
FRQWLQJXW HQ ]LQF GHO OODXWy QR H[FHGLUj GHO YLQW SHU FHQW   /D FDUJROHULD VHUj G·DFHUFURP
QtTXHO$,6,

•

/·DFHU UHFREHUW GH FRXUH &RSSHUZHOG  V·XWLOLW]D PROW FRP D HOqFWURGH PDOJUDW TXH HV
FRPSRUWDFRPFRXUHSXU

4XDQVLJXLQHFHVVDULHVWDEOLUXQD[DU[DPDOODGDDTXHVWDHVUHDOLW]DUjDPEFRXUHDwOODWLODVHYD
UHWtFXODQRVHUjPDMRUGHGHXSHUGHXPHWUHV [P 

•

/·DFHU JDOYDQLW]DW  D  PLFURQV  HV FRPSRUWD FRP D ]LQF SXU PHQWUH GXUD OD
FREHUWDGH]LQFLQRFUHJXLIHQzPHQVGHFRUURVLyDO·DFHUHQWHUUDWWDQWPHQWUHGXUDOD
FDSDGH]LQFFRPGHVSUpVGHSHUGUHOD

&$5$&7(5Ì67,48(6'(//2
&$5$&7(5Ì67,48(6'(//2&$/(/Ë&75,&3(5$
/2&$/(/Ë&75,&3(5$%7
&$/(/Ë&75,&3(5$%7
%7

•

(OFURPQtTXHO$,6,PDVVtVHVFRUURHL[PHQ\VTXHHOFRXUHLDPpVDPpVDSHQHV
LQIOXHL[HQODFRUURVLyGHO·DFHUHQFRQWDFWHDPEWHUUDFRQQHFWDWDHOO

'HILQLFLRQV

•

/·DFHU GROo EOLQGDW FURPQtTXHO $,6,  HV FRPSRUWD FRP O·DQWHULRU L VHQVH FRUURVLy
LQWHUIDFLDO HQWUH DFHU L EOLQGDWJH DPE O·DYDQWDWJH TXH UHVXOWD PpV HFRQzPLF SHU D OD
IDEULFDFLyG·HOqFWURGHV

•

/·DFHU GROo FREHUW DPE JUDQ JUXL[ GH ]LQF SURWHJHL[ D O·DFHU HQ FRQWDFWH DPE WHUUD
FRQQHFWDWDHOODFRVWDGHOVDFULILFLG·DSUR[LPDGDPHQWXQGHXSHUFHQW  G·DTXHVW
JUXL[HQHOSURFpVG·DXWRFRUURVLySRGHQWVHFRQWLQXDUXWLOLW]DQWKRFRPDHOqFWURGHILQV
TXHHOJUXL[GH]LQFV·KDJLUHGXwWDXQGHXSHUFHQW  GHOWRWDO

•

*(1(5$/,7$76
$TXHVWORFDOHVWjGHVWLQDWSULQFLSDOPHQWDDOEHUJDUHOVTXDGUHVHOqFWULFVJHQHUDOVSHUDGLVWULEXFLy
GHIRUoDHQOOXPHQDWDLUHFRQGLFLRQDWLRFDOHIDFFLyHQHGLILFLVLRSODQWHV
(VFRQVLGHUDODSRVVLELOLWDWTXHHQHOOVPDWHL[RVV·DOEHUJXLQTXDQVLJXLQHFHVVDULWUDQVIRUPDGRUV
G·DwOODPHQW HQ VHF R HQFDSVXODWV HQ UHVLQD HSR[L DL[t FRP OHV FHOÃOHV G·DOWD FRUUHVSRQHQWV D XQ
FHQWUHLQWHULRUGHWUDQVIRUPDFLy

'LPHQVLRQVGHOORFDO
(OGLPHQVLRQDWGHODVDODHOqFWULFDDL[tFRPODVHYDFRPSDUWLPHQWDFLyHQORFDOVSHUFREULUWRWHV
DVQHFHVVLWDWVVHUjREMHFWHGHGLVVHQ\HVSHFLDOSHUDFDGDSURMHFWHSHUzHQFDGDFDVHVWLQGUDQ
HQFRPSWHHOVSXQWVJHQHUDOVVHJHQWV

6L KL KD OD QHFHVVLWDW G·HPSUDU XQ VLVWHPD GH SRVDGD D WHUUD GH SURWHFFLy SDVVLYD FRQWUD HOV
IHQzPHQVGHFRUURVLyJDOYjQLFDHVWLQGUDQHQFRPSWHHOVSXQWVVHJHQWV
•

•

•

•
•



•

(V SRGHQ HPSUDU SLTXHV G·DFHUFREHUWHV GH ]LQF DPE XQ GLjPHWUH HQ O·DFHU GH YXLW D
GHXPLOÃOtPHWUHV DPP LXQIRVGH]LQFSXUILQVDDFRQVHJXLUXQGLjPHWUHH[WHULRU
GHWUHQWDPLOÃOtPHWUHV PP $TXHVWHVSLTXHVIDEULFDGHVJHQHUDOPHQWGHG·XQHQXQ
DPE YLQW PHWUHV  D  P  GH ORQJLWXG KDXUDQ GH VHU FRQQHFWDEOHV SHU SRGHU
DFRQVHJXLUSURIXQGLWDWVPtQLPHVGHGRVPHWUHV P 
(V SRGHQ XWLOLW]DU SLTXHV GH FURPQtTXHO PDVVtV $,6,  6L HO QRPEUH GH SLTXHV pV
H[FHVVLXLUHVXOWDHFRQzPLFDPHQWSURKLELWLXV·XWLOLW]DUDQG·DFHUEOLQGDWDPEFURPQtTXHO
$,6,
/HVSLTXHV&RSSHUZHOG DFHUFREUHMDW V·XWLOLW]DUDQVHPSUHTXHHVWURELQPROWDOOXQ\DGHV
G·HVWUXFWXUHVRGLSzVLWVHQFRQWDFWHGLUHFWHDPEWHUUDLOHVOtQLHVGHWHUUDSULQFLSDOV OtQLD
HQWHUUDGD  VLJXLQ GH FRXUH DwOODW /HV XQLRQV HQWURQFDPHQWV HWF HVWDUDQ SHUIHFWDPHQW
HQFLQWDGHVLVHQVHFRQWDFWHDPEWHUUD

'LVWjQFLHVPtQLPHVHQWUHHTXLSVLFRUUHGRUVSHUDRSHUDFLyLPDQWHQLPHQW

•

$FFHVVRV SHU D HTXLSV GH JUDQV PLGHV TXDGUHV JUDQV JUXS HOHFWURJHQ L
WUDQVIRUPDGRUV 

•

$FFHVVRVSHUDOSHUVRQDOGHVHUYHL

•

6RUWLGHVG·HPHUJqQFLD

•

0XUVVHSDUDGRUV GLYLVLyHQ]RQHV HQWUH]RQDWUDQVIRUPDGRUV]RQDTXDGUHVL]RQDGH
JUXSHOHFWURJHQ

&RPDGLPHQVLRQVDFRQVHOODEOHVHVSRGHQFRQVLGHUDUOHVLQGLFDGHVDO48$'5(
48$'5(
/ODUJ PP 







6L V·HPSUHQ SLTXHV G·DFHU]LQF DFHUFURPQtTXHO $,6,  R FURPQtTXHO $,6,  OD
OtQLDSULQFLSDOGHWHUUD OtQLDHQWHUUDGD VHUjGHOVPDWHULDOVVHJHQWV
5RGyG·DFHUGHFRQVWUXFFLy JDOYDQLW]DGDGHGRW]HPLOÃOtPHWUHV GH GLjPHWUH
H[WHULRU PtQLP 6HFFLy  PP  (O URGy G·DFHU VHUj SURWHJLWDPEIXQGD
GH39&WHUPRUHWUjFWLO

•

&DEOHG·DFHUJDOYDQLW]DWSHULPPHUVLyHQFDOHQW HQEDQ\GH]LQFIRV DPE
XQJUXL[GHJDOYDQLW]DWFRPSUqVHQWUHLPLFURQVIRUPDWSHUILOIHUURV
GHGLjPHWUHLJXDORVXSHULRUDGRVPLOÃOtPHWUHVLPLJ PP VHJRQV,7&
0,%7L81(

•

(O VHX GLjPHWUH H[WHULRU VHUj HO FRUUHVSRQHQW D XQD VHFFLy HOqFWULFD
HTXLYDOHQW FRP D PtQLP D WUHQWDFLQF PLOÃOtPHWUHV TXDGUDWV  PP  D
FRXUH

•

6·DSOLFDUjVREUHWRWHOFDEOHXQDIXQGDFRQWtQXDGH39&WHUPRUHWUjFWLO

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 

*UDQGjULDGHOVHTXLSVDLQVWDOÃODU

•

/HV SLTXHV G·DFHU JDOYDQLW]DW  D  PLFURQV  QRPpV V·XWLOLW]DUDQ HQ LQVWDOÃODFLRQV
WHPSRUDOV

•

4XDQVLJXLQHFHVVDULLQWHUURPSUHODFRQWLQXwWDWGHODIXQGDV·DSOLFDUjHQOD
GLWDSDUWXQDFREHUWDDPEFLQWDDXWRVROGDEOH

$PSOH PP 

$OW PP 















2EUD&LYLO
/HVQHFHVVLWDWVFRQVWUXFWLYHVSHUDXQORFDOHOqFWULFVyQ
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•

3DUHGHV L VRVWUHV GH IRUPLJy DUPDW + R SDUHWV GH EORFV PDVVLVVDWV GH IRUPLJy R
PDWHULDOFHUjPLFGHUHVLVWqQFLDHTXLYDOHQWLUHIRUoG·DUPDGXUDYHUWLFDOFDGDWUHVPHWUHV

•

(OVVzOVHQFRQWDFWHDPEWHUUDVHUDQGHIRUPLJy+DPEPDOODWPtQLPGH[
[  PP L  FP GH JUXL[ 6·HVWHQGUj XQD YHJDGD FRPSDFWDW HO WHUUHQ\ L DEDQV GH
IRUPLJRQDUXQDOjPLQDGHSROLHWLOqTXHSUHVHUYLG·KXPLWDWV

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 
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$FFHSWDFLy

•

/DFRQVWUXFFLyVHUjLJQtIXJDDPEXQDUHVLVWqQFLDPtQLPDDOIRFGHGXHVKRUHVLPLWMD

•

7RWHV OHV UDVHV SHU D FDQDOLW]DFLRQV HOqFWULTXHV VHUDQ GH IRUPLJy DUPDW + DPE
FqUFRO G·DQJXODU PHWjOÃOLF L WDSHV GHVPXQWDEOHV GH [DSD HVWULDGD R OODJULPDGD GH 
PPGHJUXL[SURYHwGHVDOVVHXVH[WUHPVGHQDQVHVHPSRWUDEOHV

•

/HVWDSHVTXHFRUUHVSRQJXLQDUDVHVDPEXQDDPSOjULDVXSHULRUDVHL[DQWDFHQWtPHWUHV
FP VHUDQUHIRUoDGHVSHUODVHYDEDQGD,QIHULRUDPEURGRQVG·DFHUFRUUXJDWGHYLQW
PLOÃOtPHWUHV PP GHGLjPHWUH

(VFRQVLGHUDDFFHSWDEOHDTXHOODLQVWDOÃODFLyTXHUHDOLW]DGDDPEOHVWqFQLTXHVG·RILFLVDQFLRQDGHV
SHUODSUjFWLFDGLjULDHQLQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQFDSFDVFRQWUDYLQJXLDOOzTXHV·KDLQGLFDWHQ
DTXHVWD6HFFLyDDL[tFRPHQOHV,7&GHO5(GH%7TXHGDQWDTXHVWDDFFHSWDFLyVXSHGLWDGDD
OHV SURYHV GH IXQFLRQDPHQW LSRVDGD HQPDU[D GH OD LQVWDOÃODFLy L DO VHX IXQFLRQDPHQW FRUUHFWH
GXUDQWHOSHUtRGHGHJDUDQWLDDFRUGDW

5HEXLJ

$FFHVVRVDOORFDO

/·LQFRPSOLPHQW G·DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ DTXHVWD 6HFFLy D H[FHSWH DSURYDFLy HVFULWD GHO
'LUHFWRU R O·LQFRPSOLPHQW DPE DOJXQD GH OHV ,7& GHO 5( GH %7 DL[t FRP OHV GHILFLqQFLHV
REVHUYDGHVHQHOIXQFLRQDPHQWGXUDQWOHVSURYHVRGXUDQWHOSHUtRGHGHJDUDQWLDVXSRVDODQR
DFFHSWDFLy GH TXDOLWDW GH OD ,QVWDOÃODFLy ILQV TXH OHV GHILFLqQFLHV VLJXLQ HVPHQDGHV SHO
&RQWUDFWLVWD

7RWV HOV DFFHVVRV TXH FRQGXHL[LQ D O·LQWHULRU GHO ORFDO HOqFWULF HVWDUDQ SURYHwWV GH SRUWHV
PHWjOÃOLTXHVG·DMXVWKHUPqWLFDPEREHUWXUDFDSDO·H[WHULRU
(V FROÃORFDUDQ FRP D PtQLP GXHV SRUWHV HQ SDUHWV RSRVDGHV XQD GH GREOH IXOO DPE 
G·REHUWXUDSHUDHQWUDGDG·HTXLSV SUHYHXUHUDPSDG·DFFpVVLKLKDGHVQLYHOO LXQDOWUHG·XQIXOO
SHUDOSHUVRQDOGHPDQWHQLPHQWLRSHUDFLy

/2&$/(/Ë&75,&
(OORFDOHOqFWULFVHUjDFFHSWDWVLHOVHXFRQMXQWHVWjG·DFRUGDPEDOOzTXHV·KD,QGLFDWHQO·$UWLFOH


7RWHV OHV SRUWHV SRUWHVVLQ SDQ\V WDOV TXH HQFDUD TXH HVWLJXLQ WDQFDGHV SXJXLQ VHU REHUWHV
IjFLOPHQWLUjSLGDPHQWGHVGHO·LQWHULRU

,163(&&,Ð,3529(6(12%5$

/HVGLPHQVLRQVGHOHVSRUWHVVHUDQGHILQLGHVG·DFRUGDPEOHVQHFHVVLWDWV

,QVSHFFLyYLVXDOHQREUDGHTXDGUHVHOqFWULFV

9HQWLODFLy

(VUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVYLVXDOVVHJHQWV

(OORFDOHVWDUjEHQYHQWLODWGHPDQHUDTXHO·DLUHFDOHQWSXJXLVRUWLUIjFLOPHQWLVHUUHHPSODoDWSHU
DLUHIUHVFGHO·H[WHULRU
/HV REHUWXUHV G·HQWUDGD HVWDUDQ HO PpV DSURS SRVVLEOHGHO VzO L GLVWULEXwGHV GH OD PDQHUD PpV
HIHFWLYD

•

8ELFDFLyGHOTXDGUHFRUUHFWD

•

(VWDWGHSLQWXUDFRUUHFWH

•

(VWDWGHQHWHMDFRUUHFWH

•

$QFRUDWJHGHOTXDGUHFRUUHFWH

•

3ODTXHVG·LGHQWLILFDFLyFRUUHFWHV

•

(VWDWGHFDUJROHULDFRUUHFWH

•

(VWDWGHSDQ\VFRUUHFWHV

•

(VWDWGHSRUWHVFRUUHFWH

•

3RVDGDDWHUUDGHOTXDGUHFRUUHFWD



•

1RKLKDGHVSHUIHFWHVHQERUQV

&21',&,216'·
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
$&&(37$&,Ð,5(%8,*

•

1RKLKDGHVSHUIHFWHVHQUHJODWHUV

•

&RQQH[LRQVGHFDEOHVFRUUHFWHV

•

(WLTXHWDWJHGHFDEOHVGHIRUoDFRUUHFWH

•

(WLTXHWDWJHGHFDEOHVGHFRQWUROFRUUHFWH

•

1RKLKDVHQ\DOVGHGDQ\HQDwOODPHQWGHFDEOHV

•

(VWDWDSDUHQWGHO·DSDUDPHQWDFRUUHFWH

/HVREHUWXUHVGHVRUWLGDHVWDUDQVLWXDGHVSHUVREUHGHOVHTXLSV
7RWHVOHVREHUWXUHVDQLUDQSURYHwGHVGHSHUVLDQDPHWjOÃOLFDDPEUHL[HWD

(VSDLVLFRUUHGRUVGHVHUYHL
(OVFRUUHGRUVVLWXDWIURQWRHQWUHTXDGUHVWLQGUDQXQDDPSOjULDPtQLPDG·XQPHWUHLPLJ P 
OOLXUH G·REVWDFOHV L OHV SRUWHV GHOV TXDGUHV R PDWHULDO GHVHQGROODEOH REULUDQ IRUD G·DTXHVWD
GLVWjQFLD
(QWUHHOVTXDGUHVTXHQRVLJXLQDGRVDEOHVDSDUHWLDTXHVWDHVGHL[DUjXQHVSDLPtQLPGH]HUR
FRPDYXLWPHWUHV P SHUDPDQWHQLPHQW

0$7(5,$/6
$FFHSWDFLy
7RWV HOV PDWHULDOV FRPSOLUDQ HQ OD VHYD FRQVWUXFFLy L SURYHV DPE OD 1RUPD 81( TXH OL
FRUUHVSRQJXLLVLQRQ·KLKDDPEDTXHOOHV1RUPHVDSOLFDEOHV D FDGD WLSXVGHPDWHULDOTXHHV
WUREHQLQGLFDGHVHQO·DUWLFXODWG·DTXHVWD6HFFLy
6·HQWUHJDUjXQ3URWRFROGH3URYHVHQ)jEULFDL&HUWLILFDWGH4XDOLWDW81(IDFLOLWDWSHUO·$VVRFLDFLy
(OHFWURWqFQLFD (VSDQ\ROD $((  TXH SHU GHOHJDFLy GH O·,5$125 ,QVWLWXW GH 5DFLRQDOLW]DFLy L
1RUPDOLW]DFLy  FRQFHGHL[ OD PDUFD GH FRQIRUPLWDW D OHV 1RUPHV 81( (Q GHIHFWH GH OD PDUFD
81( VHUj DFFHSWDEOH OD PDUFD ( GH OD &(( &RPLVVLy (OHFWURWqFQLFD (XURSHD  RQDGD PDUFD
$((GHO·$VVRFLDFLy(OHFWURWqFQLFD(VSDQ\ROD

5HEXLJ
/·LQFRPSOLPHQW GH O·$SDUWDW  GH O·$UWLFOH  WDQW HQ OD FRQVWUXFFLy FRP HQ OHV SURYHV VHUj
PRWLXGHUHEXLJGHOPDWHULDOFRUUHVSRQHQW

,167$/Ã/$&,216



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 
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•

5HJXODFLyLUHDUPDPHQWGHUHOpVLGLVSDUDGRUVFRUUHFWH

•

$SDUHOOVGHPHVXUDDGHTXDWVVGLVHQ\

•

$SDUHOOVGHPHVXUDGHJXGDPHQWFRQQHFWDWV

•

0XQWDWJHLDwOODPHQWGHEDUUHVFRUUHFWH

•

$wOODGRUVVXSRUWQHWVLVHQVHILVVXUHV

•

(VSDLDPHQWGHEDUUHVLVXSRUWVFRUUHFWH

•

&DUJROHULDGHEDUUHVFRUUHFWDPHQWDMXVWDGD

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 
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•

$wOODPHQWWRWDOGHEDUUHVLXQLRQVUHDOLW]DW



•

&RPSURYDWHOERQHVWDWGHOOXPVGHVHQ\DOLW]DFLy

6HQW5& .Ã5WSUXHED

•

&RPSURYDW TXH QRPpV KL KD XQD FRQQH[Ly D WHUUD DOV FLUFXLWV VHFXQGDULV GHOV
WUDQVIRUPDGRUVGHPHVXUD

•

3ROVDGRUVLFRPPXWDGRUVDSDUHQWPHQWFRUUHFWHV

/DUHVLVWqQFLDPHVXUDGDDPEXQzKPPHWUHHQWUHOHVPDVVHVPHWjOÃOLTXHVQRDFWLYHVGHOTXDGUHL
ODWHUUDGHO·HGLILFLVHUjGH]HURRKPV FRQGXFWRUGHSURWHFFLyHOqFWULFDPHQWFRQWLQX 6·DGPHWUj
FRPDPj[LP
2EVHUYDFLRQV6·LQGLFDUDQOHVDQRPDOLHVREVHUYDGHVGXUDQWODLQVSHFFLy

2EVHUYDFLRQV6·LQGLFDUDQOHVDQRPDOLHVREVHUYDGHVGXUDQWOD,QVSHFFLy

3URYHVHQREUDGHODULJLGHVDGLHOqFWULFDG·XQTXDGUHHOqFWULF

/LPLWDFLRQVLSUHFDXFLRQVDSUHQGUHDEDQVGHOHVSURYHVHQREUDGHO·DwOODPHQWGHOVTXDGUHV
HOqFWULFV

3HU D OD YHULILFDFLy GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GLHOqFWULTXHV GHO TXDGUH V·DSOLFDUDQ OHV WHQVLRQV GH
SURYDVHJHQWV

$EDQVGHOFRPHQoDPHQWGHOD SURYDO·HTXLSHVWDUjH[HPSWGHEUXWtFLDSROVKXPLWDWLWRWWLSXV
GHFRQWDPLQDQWV
4XDQO·HTXLSGLVSRVLGHFDOHIDFFLy UHVLVWqQFLHVDQWLFRQGHQVDFLy DTXHVWDHVFRQQHFWDUjVLVKRUHV
DEDQV GH FRPHQoDUOD SURYD SHU UHGXLU DO PtQLP O·DFXPXODFLy VXSHUILFLDO G·KXPLWDW L HOHYDU OD
WHPSHUDWXUDSHUVREUHGHOSXQWGHURVDGD
(V FROÃORFDUDQ FLQWHV YHUPHOOV L VHQ\DOV G·DGYHUWqQFLD DO YROWDQW GH WRWV HOV HTXLSV VRWD SURYD
VHPSUHTXHSURFHGHL[L

•

7RWVHOVPDWHULDOVFRQFHEXWVSHUDWHQVLRQVG·DVVDLJLQIHULRUVVHUDQGHVFRQQHFWDWV

(OWHPSVG·DSOLFDFLyVHUjG·XQPLQXWSHUDO·DVVDLJWLSXVHQIjEULFDRHQDVVDLJHQREUDTXDQHV
FRQVLGHUL TXH OD VHYD UHVLVWqQFLD GLHOqFWULFD KL KD MD HVWDW FRPSURPHVD GXUDQW HO VHX PXQWDWJH
81((1 

(VSUHQGUDQOHVGDGHVGHWHPSHUDWXUDDPELHQWLKXPLWDWUHODWLYDDEDQVGHUHDOLW]DUOHVSURYHVGH
UHVLVWqQFLDG·DwOODPHQW

(VWDUDQ WDQFDWV WRWV HOV DSDUHOOV GH WDOO L GH SURWHFFLy TXHGDQW GHVFRQQHFWDWV HOV DSDUHOOV GH
PHVXUDLUHOpVGHSUHFLVLyDL[tFRPWRWVHOVPDWHULDOVFRQFHEXWVSHUDWHQVLRQVG·DVVDLJLQIHULRUV

$EDQVGHUHDOLW]DUOHVSURYHVHOVLQWHUUXSWRUVGHFDL[DPRGHODGD GH 9LVHFFLRQDGRUV VHUDQ
REHUWVSRGHQWTXHGDUWDQFDWVHOVLQWHUUXSWRUVGHEDUUHVSULQFLSDOV,JXDOPHQWHVGHVFRQQHFWDUDQ
OHV OOXPV GH VHQ\DOLW]DFLy R HOV VHXV IXVLEOHV LQGLFDGRUV GH WHUUD YROWtPHWUHV DPSHUtPHWUHV
FRPSWDGRUVHWFLWDPEpOHVERELQHVRWUDQVIRUPDGRUVGHWHQVLy SULPDULV 

/DWHQVLyV·DSOLFDUjHVJODRQDGDPHQWGHVGH]HURILQVDODWHQVLyGHSURYDHQIRUPDUHODWLYDPHQW
UjSLGD/·DSDUHOOSHUDSURYDHVWDUjGRWDWGHUHOpGHWUHWGHWDOIRUPDTXHGHWHFWLODSHUIRUDFLy
HQHOFDVGHIDOODGDHQO·DwOODPHQW
(OUHVXOWDWHVFRQVLGHUDUjVDWLVIDFWRULVLQRV·KDQSURGXwWSHUIRUDFLRQVRFRQWRUQHJLV

3URYHVHQREUDGHO·DwOODPHQWGHTXDGUHVHOqFWULFV

6, OD SURYD GH ULJLGHVD GLHOqFWULFD Wp UHVXOWDW VDWLVIDFWRUL HV WRUQDUj D FRPSURYDU DPE HO ©
0(**(5ªG·9FFHOVHXQLYHOOG·DwOODPHQWWDOFRPV·LQGLFDHQO·$SDUWDW$UWLFOH

/HVUHVLVWqQFLHVG·DwOODPHQWHVPHVXUDUDQDPEDSDUHOOV©0(**(5ªGHWHQVLyFRQWtQXDGHEDWHULD
D9SHUDFLUFXLWVSULQFLSDOVLD9SHUDFLUFXLWVDX[LOLDUV/DVHSDUDFLyHQWUHHOVFLUFXLWV
GHIRUoDLFRQWUROV·DFRQVHJXLUjREULQWO·LQWHUUXSWRUGHOFLUFXLWGHFRQWURORH[WUDLHQWHOVHXIXVLEOH
(O QLYHOO G·DwOODPHQW GH EDUUHV HV PHVXUDUj HQWUH FDGD EDUUD DwOODGD L WHUUD SUHQHQWVH FRP D
WHUUDHO[DVVtVRFDUFDVVDPHWjOÃOLFDGHOTXDGUH LWDPEpHQWUHOHVSUzSLHVEDUUHVDwOODGHV5HIHULWV
D&GHWHPSHUDWXUDDPELHQWFDSUHVXOWDWVHUjLQIHULRUD0HQFDUDTXHOD1RUPD9'(
IL[DSHUDODFRQVWUXFFLyG·LQVWDOÃODFLRQVGHSRWqQFLDDPEWHQVLRQVQRPLQDOVILQVD
9XQDUHVLVWqQFLDPtQLPDGHO·DwOODPHQWGH0

2EVHUYDFLRQV6·LQGLFDUDQOHVDQRPDOLHVREVHUYDGHVGXUDQWODLQVSHFFLy

,QVSHFFLyLSURYHVG·LQWHUUXSWRUVPDJQHWRWqUPLFVGHFDL[DPRGHODGD
(VUHDOLW]DUDQDVFRPSURYDFLRQVVHJHQWV

(OVIDFWRUVGHFRUUHFFLySHUWHPSHUDWXUDDPELHQWDODEDVHGH&VyQHOVLQGLFDWVDO48$'5(

48$'5(
7(03(5$785$'(/$3529$
7(03(5$785$'(/$3529$

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 

8 9FDSHUDFLUFXLWVGHFRPDQGDPHQWLDX[LOLDUVDPEXQPtQLPG·9
81((1 VHQW8ODWHQVLyQRPLQDOG·DwOODPHQW

(OWHPSVG·DSOLFDFLyVHUjG·XQVHJRQSHUDO·DVVDLJHQFDPSLSHUDO·DVVDLJGHUXWLQDHQIjEULFD
81((1 

6·XWLOLW]DUDQSUHVHVGHWHUUDSRUWjWLOVSHUSRVDUDWHUUDOHVIDVHVTXHQRHVWLJXLQVRWDSURYDLXQD
YHJDGDFRQFORVDODSURYDSRVDUDWHUUDWRWO·HTXLSGXUDQWFLQFPLQXWVSHUHOLPLQDUOHVFjUUHJXHV
UHVLGXDOV



9FDSHUDFLUFXLWVSULQFLSDOV 81((1 

•

6·DSOLFDUjODWHQVLyGHSURYDHQWUHFDGDEDUUDJHQHUDODwOODGDLWHUUD SUHQHQWVHFRPDWHUUDHO
[DVVtVRFDUFDVVDPHWjOÃOLFDGHOTXDGUH 

4XDQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH O·HTXLS VRWD SURYD KR DFRQVHOOLQ V·XWLOLW]DUDQ JXDQWV GH JRPD GH
VHJXUHWDWSHUFRQQHFWDURGHVFRQQHFWDUOHVFRQQH[LRQVGHSURYDLOHVSUHVHVGHWHUUDSRUWjWLOV

ºC
0
5
10
15
20
25
30
40
45
50

•

ºF
32
41
50
59
68
77
86
104
113
125

K
0,065
0,095
0,13
0,19
0,26
0,33
0,52
1,00
1,50
2,02
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•

4XHODFDL[DQRWpILVVXUHV

•

&RPSURYDUO·HVWDWGHFDPEUHVGHUXSWXUD

•

&RPSURYDULQHWHMDUHOVFRQWDFWHV

•

&RPSURYDU QHWHMDU L OXEULILFDU HO PHFDQLVPH G·DFRUG DPE HO PDQXDO G LQVWUXFFLRQV GH
PDQWHQLPHQW

•

&RPSURYDU TXH HQ REULU L WDQFDU PDQXDOPHQW O·LQWHUUXSWRU GLYHUVHV YHJDGHV OD VHYD
RSHUDFLypVVXDXLOHVVHYHVSDUWVPzELOVHVPRXHQDPEIDFLOLWDWVHQVHDJDUURWDPHQWV

•

4XHWRWHVOHVFRQQH[LRQVFDUDJRODGHVHVWDQVzOLGDPHQWHVWUHWHV

•

&RPSURYDU TXH O·LQWHUUXSWRU HVWj FRUUHFWDPHQW GLPHQVLRQDW DWXUD D FjUUHJD UHDO L TXH
HOV VHXV GLVSRVLWLXV GH WUHW HVWDQ FRUUHFWDPHQW WDUDWV SHU DO VHX IXQFLRQDPHQW G·DFRUG
DPEOHVFRUEHVG·LQWHQVLWDWWHPSVIDFLOLWDGHVSHOIDEULFDQWLGLQVOHVWROHUjQFLHVLQGLFDGHV
SHUDTXHVWHQHOVHXPDQXDOG·LQVWUXFFLRQVSHUDRSHUDFLyLPDQWHQLPHQW

•

7DQFDW O·LQWHUUXSWRU L PHVXUD OD UHVLVWqQFLD G·DwOODPHQW HQWUH FDGD SRO L WHUUD DPE XQ ©
0(**(5ªG·9FFDEDWHULDQRV·REWHQHQYDORUVLQIHULRUVD02

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 
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•

•

0HVXUD OD UHVLVWqQFLD GHOV FRQWDFWHV 02  HQ HOV LQWHUUXSWRUV GH SURWHFFLy VXSHULRU D
$ DTXHVWD QR H[FHGLUj HQ PpV G·XQ YLQW SHU FHQW   DO YDORU HVSHFLILFDW SHO
IDEULFDQWHQHOVHXPDQXDOG·LQVWUXFFLRQV
3URYDW O·LQWHUUXSWRU DSOLFDQW HO FHQW SHU FHQW   GH OD LQWHQVLWDW QRPLQDO GH WDUDW
GXUDQWFLQFPLQXWVDTXHVWQRHVGLVSDUDUj

5HFRSLODFLyGHFDUDFWHUtVWLTXHVGHTXDGUHVHOqFWULFV
3HUDFDGDTXDGUHHOqFWULFHVUHRPSOLUjHOIRUPDWLQGLFDWHQHOVHJHQWIXOOHQILQDOLW]DUOHVSURYHV
G·DFFHSWDFLyKDYHQWGHVHUVLJQDWSHO&RQWUDFWLVWDLXQUHSUHVHQWDQWGHO'LUHFWRU

3URYHVGHFDEOHVSHUIRUoDHQOOXPHQDWLFRQWURO
/·LQVWDOÃODGRUSUHSDUDUjXQSURWRFROGHSURYHVHQHOTXHFDGDFDEOHHVWDUjLGHQWLILFDWSHUODVHYD
GHQRPLQDFLy HPSUDU HO FRGL SHU D LGHQWLILFDFLy GH FDEOHV  WLSXV G·DFRUG DPE OD 1RUPD 81(
TXHOLFRUUHVSRQJXL VHFFLyQRPEUHGHFRQGXFWRUVLORQJLWXG

9HULILFDFLyHQREUDGHOFLUFXLWSURWHFWRUFRQWUDFRUUHQWVGHIDOODGD
3HU UHDOLW]DU OD YHULILFDFLy VHQVH SHULOO L GHWHUPLQDU DPE ILDELOLWDW HO IXQFLRQDPHQW FRUUHFWH GHO
FLUFXLWSURWHFWRUV·XWLOLW]DUDQHOVDSDUHOOVLPqWRGHVLQGLFDWVHQOD1RUPD9'(TXHDPpV
DPpVLQGLFDOHVFRQGLFLRQVHQTXqKDG·HIHFWXDUVHODYHULILFDFLy

'HVSUpVG·HVWHVRVHOVFDEOHVLVHQVHFRQQH[LRQDUHVUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVVHJHQWV

(OVSDVVRVDUHDOLW]DUVHUDQHOVVHJHQWV
•

9HULILFDUHOIXQFLRQDPHQWGHOGLVMXQWRUGLIHUHQFLDO DFFLRQDQWHOVHXGLVSRVLWLXGHFRQWURO 

•

9HULILFDUTXHHOQHXWUHQRHVWjSRVDWDWHUUDGHVSUpVGHOGLIHUHQFLDO PHVXUDQWO·DwOODPHQW
HQWUHQHXWUHLWHUUD 

•

(OV FDEOHV HV WUREHQ FRUUHFWDPHQW LGHQWLILFDWV 7RWV HOV FRQGXFWRUV SUHVHQWHQ FRQWLQXwWDW
HOqFWULFD

•

7RWVHOVFRQGXFWRUVSUHVHQWHQHQWUHVLXQDwOODPHQWFRUUHFWH

•

7RWVHOVFRQGXFWRUVSUHVHQWHQDwOODPHQWFRUUHFWHUHVSHFWHDPDVVD

'HVSUpV GH FRQQHFWDWV HOV FDEOHV HQ HOV VHXV GRV H[WUHPV HV UHDOLW]DUDQ OHV FRPSURYDFLRQV
VHJHQWV

•

0HVXUDU OD WHQVLy GH IDOODGD WHQVLy GH FRQWDFWH  8) IHQW UHDFFLRQDU HO GLVMXQWRU
GLIHUHQFLDODPEXQDIDOODGDSURYRFDGD

•

/DWHQVLyGHIDOODGDVHUj8) 9HQORFDOVVHFVL8) 9HQORFDOVKXPLWV

•

/DFRQQH[LyFRLQFLGHL[DPESODQVRHVTXHPHV

9HULILFDFLyGHIXQFLRQDPHQWGHODLQVWDOÃODFLy 

•

7RWHVOHVIDVHVSUHVHQWHQFRQWLQXwWDWHOqFWULFD

3HUUHDOLW]DUDTXHVWVSDVVRV V·XWLOLW]DUjHO SURFHGLPHQWGHOD VRQGDTXHPHVXUD GLUHFWDPHQW OD
WHQVLyGHFRQWDFWH WHQVLyGHIDOODGD HQWUHODSUHVDGHWHUUDGHUqJLPLODVRQGDTXDQFLUFXODD
WUDYpV GHO UHVLVWRU GH SURYD 5S XQ FRUUHQW GH IDOODGD SURYRFDGD GHOLEHUDGDPHQW YDULDU 5S ILQV
TXHGLVSDULHO), 7RWHVOHVDOWUHVUHVLVWqQFLHVDOFLUFXLWGHIDOODGDSRGHQPHQ\VSUHDUVH

•

(OVQHXWUHVSUHVHQWHQFRQWLQXwWDWHOqFWULFD

•

7RWHVOHVIDVHVSUHVHQWHQHQWUHVLXQDwOODPHQWFRUUHFWH

•

7RWHVOHVIDVHVSUHVHQWHQDwOODPHQWFRUUHFWHUHVSHFWHDOQHXWUH

(O GLVMXQWRU GLIHUHQFLDO FRQWUD FRUUHQWV GH IDOODGD GHVFRQQHFWDUj OD SDUW GHIHFWXRVD GH OD
LQVWDOÃODFLy DEDQV TXH OD WHQVLy GH IDOODGD WHQVLy GH FRQWDFWH  DUULEL D VREUHSDVVDU HOV YDORUV
SUHVFULWV GH  9 HQ ORFDOV VHFV R  9 HQ ORFDOV KXPLWV /D 9'(  L SHU DOV PqWRGHV GH
SURWHFFLy DPE FRQGXFWRU HVSHFLDO GH SURWHFFLy &3  FRQVLGHUD HQ ORFDOV VHFV XQD WHQVLy GH
FRQWDFWH QR VXSHULRU D  9 HQFDUD TXH HVWj SUHYLVWD OD UHGXFFLy D  9 MD LQFORVD HQ HO
5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%7HVSDQ\ROSDUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7

•

7RWHVOHVIDVHVSUHVHQWHQDwOODPHQWFRUUHFWHUHVSHFWHDPDVVD

•

3HUDODSURYDGHFRQWLQXwWDWHVSRVDUDQWRWVHOVFRQGXFWRUVHQFXUWFLUFXLWHQXQH[WUHPLV·DSOLFDUj
OD WHQVLy GHO 0(**(5 HQ O·DOWUH H[WUHP HQWUH FDGD GRV FRQGXFWRUV L GH IRUPD LQVWDQWjQLD /D
UHVLVWqQFLDVHUjSUjFWLFDPHQW]HUR



3HU D OHV SURYHV GH O·DwOODPHQW V·XWLOLW]DUj XQ PHJzKPHWUH G·DwOODPHQW WUDQVLVWRULW]DW TXH XWLOLW]D
EDWHULDFRPDIRQWG·DOLPHQWDFLyLTXHGLVSRVLGHGLYHUVHVWHQVLRQVGHPHVXUD

/HVFRQQH[LRQVDUHDOLW]DUSHUDODYHULILFDFLyVHUDQVLPLODUVDOHVLQGLFDGHVDOD),*85$

/HVWHQVLRQVGHSURYDVHUDQOHVVHJHQWV

/HVFRQGLFLRQVSHUDXWLOLW]DFLyGHOVLVWHPDGHSURWHFFLySHUQHXWUDOLW]DFLyYpQHQGHILQLGHVSHUOD
1RUPD9'(LVyQOHVVHJHQWV
•



(OFRQGXFWRUQHXWUHHVWDUjSRVDWDWHUUDDOFRVWDWGHOWUDQVIRUPDGRULHQWRWVHOVSXQWVGH
OD[DU[DRQVLJXLSRVVLEOH PDLGDUUHUHXQGLIHUHQFLDO 

•

/DUHVLVWqQFLDWRWDOGHSRVDGDDWHUUDGHWRWHVOHVSUHVHVGHVHUYHLQRVREUHSDVVDUjHOV
GRVRKPV

•

6·KDGHUHDOLW]DUHQODPHVXUDTXHHVSXJXLXQDLJXDODFLyGHSRWHQFLDOV

•

(OVQHXWUHVKDQG·HVWDUDwOODWVLJXDOTXHOHVIDVHVLKDQG·DQDUHQODPDWHL[DFDQDOLW]DFLy
DOFRVWDWG·DTXHVWHV

•

1RHVSHUPHWODXWLOLW]DFLyG·XQQHXWUHSRVDWDWHUUDFRPXQDDGLYHUVRVFLUFXLWVH[FHSWH
HQOHVEDUUHVGLVWULEXwGRUHV

•

(O FRQGXFWRU GH SURWHFFLy &3 GH OHV OtQLHV L FDEOHV DwOODWV VHUj JURFYHUG LJXDO TXH HO
QHXWUH SRVDW DWHUUD /HV VHYHV VHFFLRQV PtQLPHVVHUDQ VHJRQV 7DXOD  GH OD 9'(
(OQHXWUHDQLUjHPEROLFDWDPEUHYHVWLPHQWEODXFODU

•

1RHVWDQSHUPHVRVHOVGLVSRVLWLXVFRQWUDVREUHLQWHQVLWDWVHQHOQHXWUHSRVDWDWHUUD

•

(OVQHXWUHVSRVDWVDWHUUDHVGHVFRQQHFWDUDQFRQMXQWDPHQWDPEOHVIDVHV WDOORPQLSRODU
VLPXOWDQL 

•

/DGLYLVLyGHOQHXWUHSRVDWDWHUUDL&3 FRQGXFWRUGHSURWHFFLy HVUHDOLW]DUjHQODFDL[D
SULQFLSDOGHGLVWULEXFLy QRV·XQLUDQGHVSUpVGHODVHYDGLYLVLy 
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•

&DEOHVG·DOWDWHQVLy9FFPLQ

•

&DEOHV(R( N99FFPLQ

•

&DEOHV (R(  9  9FF  PLQ TXH pV OD PtQLPD WHQVLy GH SURYD VHJRQV
9'(

3HUDOD SURYDG·DwOODPHQWV·DwOODUDQWRWV HOV FRQGXFWRUVGHOFDEOHDOVVHXV H[WUHPV HQWUHVLLGH
WHUUDRPDVVD LV·DSOLFDUjODWHQVLyGHO0(**(5HQWUHXQG·HOOVLHOVG·DOWUHV HQFRQWDFWHRDPE
FDGDVFXQG·HOOVSHUVHSDUDW $FRQWLQXDFLyHVSURYDUj FDGDVFXQG·HOOVRHOFRQMXQWXQLW UHVSHFWH
D WHUUD R PDVVD /D WHQVLy GH SURYD HV PDQWLQGUj GXUDQW XQ PLQXW /D UHVLVWqQFLD G·DwOODPHQW
VHUjFRPDPtQLPGHWDQWVPHJRKPVFRPN9WLQJXLHOFDEOHGHWHQVLyGHVHUYHLQREDL[DQWGH
GRVPHJRKPVHQHOVFDEOHVN9LG·XQPHJRKPHQHOVFDEOHV9
(VFRQVLGHUDUDQDFFHSWDEOHVHOVFDEOHVTXHFRPSOHL[LQHQWRWDODVHYDH[WHQVLyDPEO·$SDUWDW
$UWLFXOR  VHQVH SHUMXGLFL GH O·DFFHSWDFLy ILQDO GHVSUpV GH OD SRVDGD HQ VHUYHL L GH
WUDQVFRUUHJXWHOSHUtRGHGHJDUDQWLD
),*85$
),*85$
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/HVLQVWDOÃODFLRQVV·DERQDUDQG·DFRUGDPEHOVSUHXVXQLWDULVFRUUHVSRQHQWVDOHVXQLWDWVVHJHQWV



4XDGUHVHOqFWULFVGHEDL[DWHQVLy
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6·DERQDUDQSHUXQLWDWWLSXVGHTXDGUHFROÃORFDWLQFORHQWEDQFDGDPHWjOÃOLFDIL[DFLyLDQLYHOODFLy

$SDUDPHQWDHOqFWULFD
%$55(6*(1(5$/6
%$55(6*(1(5$/6

/·DSDUDPHQWDV·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVVXEPLQLVWUDGDPXQWDGDFRQQH[LRQDGDLSURYDGD

(175$'$$%$55(63(5
%$55(6'(&285($/80,1,
',0(16,216'(%$55(635,1&,3$/6
$%&PP
',0(16,216'(%$55$1(875(PP
',0(16,216'(%$55$7(55$PP
',671&,$(175(6832576
FP
',671&,$(175(%$55(6FP
6257,'(6'(%$55(63(5
6257,'(6)1&S
6257,'(6)&S
6257,'(6)1&S

&LUFXLWVGHIRUoD
6·DERQDUj SHU PHWUH OLQHDO G·XQLWDW WLSXV GH FDEOH WRWDOPHQW HVWqV L FRQQHFWDW DOV VHXV H[WUHPV
LQFORHQWIL[DFLyLLGHQWLILFDFLy

&LUFXLWVG·HQOOXPHQDW
6·DERQDUjSHUFLUFXLWFRPSOHWWRWDOPHQWHVWqVFRQQHFWDWDOVVHXVH[WUHPVLGHULYDFLRQVLQFORHQWOD
LGHQWLILFDFLyGHOVPDWHL[RV



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð ORFDOVHOqFWULFV 

6·DERQDUDQSHUXQLWDWWLSXVGHSXQWGHOOXPFROÃORFDWLQFORHQWHOVSHUQVGHIL[DFLyLHOVPDWHULDOV
DX[LOLDUVQHFHVVDULVSHUDODVHYDLQVWDOÃODFLyVHJRQVHOGHWDOOWtSLFGHPXQWDWJH
24
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6·DERQDUDQSHUXQLWDWWLSXVGHPHFDQLVPHFROÃORFDWLQFORHQWFDL[DLIL[DFLy
6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHSUHVDGHFRUUHQWFROÃORFDWLQFORHQWFDL[DLIL[DFLy

&RQGXFWHVGHVDIDWD
6·DERQDUj SHU PHWUH OLQHDO G·XQLWDW WLSXV GH VDIDWD FROÃORFDW LQFORHQW DFFHVVRULV VXSRUWV
JDOYDQLW]DWVLHOHPHQWVGHIL[DFLy

&RQGXFWHVGHWXE
6·DERQDUj SHU PHWUH OLQHDO G·XQLWDW WLSXV GH WXE FROÃORFDW LQFORHQW DFFHVVRULV PDQHJXLQV
HPERFDGXUHVJUDSHVLHOHPHQWVGHIL[DFLy

&DL[HVG·HQWURQFDPHQWLGHULYDFLy
6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHFDL[DFROÃORFDGDLQFORHQWDFFHVVRULVWDSHVFDUJROHULDLHOHPHQWVGH
IL[DFLy

3UHVHVGHFRUUHQWSHUDIRUoD
6·DERQDUj SHU XQLWDW WLSXV GH WRUQD FROÃORFDGD LQFORHQW DFFHVVRULV FDUJROHULD L HOHPHQWV GH
IL[DFLy

3UHVHVGHWHUUD
6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHSLFDFROÃORFDGDLQFORHQWDUTXHWDWDSDLJUDSDGHFRQQH[Ly
6·DERQDUj SHU PHWUH OLQHDO G·XQLWDW WLSXV GH FDEOH GH WHUUD LQFORHQW LQVWDOÃODFLy L HOHPHQWV GH
FRQQH[Ly


3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(63(5$,167$/Ã/
3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(63(5$,167$/Ã/$&,216'(
Ã/$&,216'(%$,;$7(16,Ð
$&,216'(%$,;$7(16,Ð
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*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76

FDEOH TXDQODSRUWD 

0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67

$UPDGXUDpVHOUHFREULPHQWPHWjOÃOLF GHILOIHUURVJDOYDQLW]DWVSODWLQHVRFLQWHVPHWjOÃOLTXHV GLVSRVDGHV
VREUH HO VHLHQW HQ IRUPD KHOLFRwGDO FRQWtQXD SHU SURWHJLU DO FDEOH FRQWUD OHV DFFLRQV PHFjQLTXHV
H[WHULRUV

$TXHVWDVHFFLyWpFRPDREMHFWHHVWDEOLUOHVFRQGLFLRQVLJDUDQWLHVTXHFRPSOLUDQHOVHTXLSVPDWHULDOVL
LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVSHUDDOLPHQWDFLySURWHFFLyLFRQWUROGHOVFLUFXLWVHOqFWULFVLUHFHSWRUVDVVRFLDWV
FRQQHFWDWVDWHQVLRQVGHILQLGHVFRPDEDL[HVHQHOV$UWLFOHVLGHO´5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D
7HQVLyµYLJHQWDPEGHVWtDHGLILFLVLRLQVWDOÃODFLRQV

&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'·(035(6(6,3(5621$/
/HV HPSUHVHV LQVWDOÃODGRUHV KDXUDQ G·HVWDU HQ SRVVHVVLy GHO ´'RFXPHQW GH 4XDOLILFDFLy (PSUHVDULDOµ
'&( GHJXGDPHQWUHQRYDWDWRUJDWSHUOD'HOHJDFLyGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD2UGUHGHO
G·RFWXEUHGH %2(GHOGH1RYHPEUH 
(OSHUVRQDOUHVSRQVDEOHDOFjUUHFGHODGLUHFFLyG·H[HFXFLyGHOHVLQVWDOÃODFLRQVHVWUREDUjHQSRVVHVVLy
GHOWtWROGHJUDXVXSHULRURPLJLVLQRQ·KLKDO·LQVWDOÃODGRUDXWRULW]DWDPEO·DEDVWTXHDFDGDWLWXOROL
VLJXL DSOLFDEOH VHJRQV OD QRUPDWLYD RILFLDO YLJHQW ,7& 0,%7  ,QVWDOÃODFLRQV TXH SRGHQ GLULJLU
LQVWDOÃODGRUVDXWRULW]DWVVHQVHWtWROIDFXOWDWLX 

'(),1,&,216
,QVWDOÃODFLy HOqFWULFD pV HO FRQMXQW G·DSDUHOOV L GH FLUFXLWV DVVRFLDWV SHU D XQ IL SDUWLFXODU SURGXFFLy
FRQYHUVLyWUDQVIRUPDFLyWUDQVPLVVLyGLVWULEXFLyRXWLOLW]DFLyGHO·HQHUJLDHOqFWULFD
7HQVLyQRPLQDOpVHOYDORUFRQYHQFLRQDOGHODWHQVLyDPETXqHVGHQRPLQDXQVLVWHPDRLQVWDOÃODFLyLSHU
DOTXHKDHVWDWSUHYLVWHO VHXIXQFLRQDPHQW (Q HOVVLVWHPHVWULIjVLFVHV FRQVLGHUDFRPDWDODOD WHQVLy
FRPSRVWD
)RQWG·HQHUJLDpVO·DSDUHOOJHQHUDGRURVLVWHPDVXEPLQLVWUDGRUG·HQHUJLDHOqFWULFD
;DU[D GH GLVWULEXFLy pV HO FRQMXQW GH FRQGXFWRUV DPE WRWV HOV VHXV DFFHVVRULV HOHPHQWV GH VXEMHFFLy
SURWHFFLy HWF TXH 81( XQD IRQW G·HQHUJLD R XQD IRQW G·DOLPHQWDFLy G·HQHUJLD DPE OHV LQVWDOÃODFLRQV
LQWHULRUVRUHFHSWRUHV
(VFRPHVD JHQHUDO pV OD FRQGXFFLy HOqFWULFD FRPSUHVD HQWUH OD [DU[D JHQHUDO GH GLVWULEXFLy L OD FDL[D
JHQHUDOGHSURWHFFLy
&DL[D JHQHUDO GH SURWHFFLy pV OD TXH DOORWMD HOV HOHPHQWV GH SURWHFFLy GH OD OtQLD G·HQWUDGD D OD
LQVWDOÃODFLyUHFHSWRUDLDVVHQ\DODHOSULQFLSLGHODSURSLHWDWGHO·XVXDUL
,QVWDOÃODFLyUHFHSWRUDpVHOFRQMXQWDOLPHQWDWSHUOD[DU[DGHGLVWULEXFLyGHOD&RPSDQ\LD(OqFWULFDRSHU
XQD IRQW G·DOLPHQWDFLy SUzSLD TXHWp FRP D ILQDOLWDW SULQFLSDO OD XWLOLW]DFLy GH O·HQHUJLD HOqFWULFD 'LQV
DTXHVWFRQFHSWHFDOLQFORXUHTXDOVHYROLQVWDOÃODFLyUHFHSWRUDHVWLJXLRQRDODLQWHPSqULH
6HFFLRQDGRUpVO·DSDUHOOGHVWLQDWDLQWHUURPSUHODFRQWLQXwWDWG·XQFRQGXFWRUTXDQSHUDTXHVWQRFLUFXOD
FDSFRUUHQW H[FHSWHHQHOVVHFFLRQDGRUVGHFjUUHJD 
,QWHUUXSWRU pVO·DSDUHOOGRWDWGHSRGHUGHWDOOGHVWLQDWD HIHFWXDUO·REHUWXUDLHOWDQFDPHQWG·XQFLUFXLW
TXHWpGXHVSRVLFLRQV REHUWRWDQFDW HQOHVTXHSRWURPDQGUHHQDEVqQFLDG·DFFLyH[WHULRU
&RQGXFWRUpVO·HOHPHQWPHWjOÃOLFJHQHUDOPHQWGHFRXUHRDOXPLQLTXHFRPSOHL[ODPLVVLyGHFRQGXLUHO
FRUUHQWHOqFWULF
&RUGDpVHOFRQGXFWRUIRUPDWSHUGLYHUVRVILOIHUURVUHXQLWVHQIRUPDG·KqOL[ GLVSRVLFLyKHOLFRwGDO 
$wOODPHQWpVO·HQYROYHQWDwOODQWDSOLFDGDVREUHXQFRQGXFWRU

&REHUWD pV OD FDSD R EHLQD ILQDO DwOODQW TXH HPEROLFD WRWDOPHQW D WRW HO FRQMXQW GH FRPSRQHQWV G·XQ
FDEOH SHU SURWHJLUKR FRQWUD DJHQWV QR PHFjQLFV H[WHULRUV DFFLy GHO VRO DLJXD YDSRUV JUHL[RV
GLVVROYHQWVROLVIRFHWF 
&DEOHpVHOFRQMXQWIRUPDWSHUXQDRGLYHUVHVjQLPHVTXHDPEXQPDWHULDODwOODQWGHIDUFLPHQWHVWUREHQ
VRWDXQUHFREULPHQWSURWHFWRUFRP~
7HQVLyQRPLQDOG·XQFRQGXFWRUpVODWHQVLyDTXqHOFRQGXFWRUKDGHSRGHUIXQFLRQDUSHUPDQHQWPHQWHQ
FRQGLFLRQVQRUPDOVGHVHUYHL
6HFFLy QRPLQDO pV HO YDORU DUURGRQLW GH OD VHFFLy G·XQ FRQGXFWRU TXH V·DSUR[LPD DO YDORU WHzULF L TXH
V·XWLOLW]DSHUDODVHYDGHVLJQDFLyMXQWDPHQWDPEHOPDWHULDOTXHKRFRQVWLWXHL[
6HFFLy HIHFWLYD pV OD VHFFLy GHWHUPLQDGD SHU OD UHVLVWqQFLD HOqFWULFD PHVXUD VHJRQV OD SURYD TXH
FRUUHVSRQJXL
6HFFLyHTXLYDOHQWpVODVHFFLyG·XQFRQGXFWRUGHFRXUHTXHWpODPDWHL[DUHVLVWqQFLDHOqFWULFDTXHODGHO
FRQGXFWRUFRQVLGHUDW
&LUFXLW pV HO FRQMXQW GH PDWHULDOV HOqFWULFV FRQGXFWRUV GH GLIHUHQWV IDVHV R SRODULWDWV DOLPHQWDWV SHU OD
PDWHL[DIRQWG·HQHUJLDLSURWHJLWVFRQWUDVREUHLQWHQVLWDWVSHUHOORSHOVPDWHL[RVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLy
1RHVWDQLQFORVRVHQDTXHVWDGHILQLFLyHOVFLUFXLWVTXHIRUPLQSDUWLQWHUQDGHOVDSDUHOOVG·XWLOLW]DFLy
&DQDOLW]DFLy pV HO FRQMXQW GH FRQGXFWRUV R FDEOHV TXH YDQ DJUXSDWV FDS DO VHX GHVWt MXQW DPE HOV
HOHPHQWVGHVXSRUWIL[DFLyLSURWHFFLyPHFjQLFDVLO·KDJXpV
7XE QRUPDO pV HO WXE FDSDo GH UHVLVWLU QRPpV HOV HVIRUoRV PHFjQLFV G·HPPDJDW]HPDWJH WUDQVSRUW L
FROÃORFDFLy JUDXVGHSURWHFFLyRVHJRQV81( 
7XEEOLQGDWpVHOWXETXHDPpVGHQRUPDpVFDSDoGHUHVLVWLUIRUWHVSUHVVLRQVLFRSVSUHVHQWDQWJUDQ
UHVLVWqQFLDDOSXQ[RQDW SURWHFFLyR 
$OYqROpVODFDYLWDWHQODVXSHUItFLHG·XQHOHPHQWRQFRQQHFWDUjXQDFODYLOOD
&ODYLOODpV ODSHoDGHVWLQDGDDVHULQWURGXwGDHQXQDOYqROGHIRUPDDSURSLDGDSHUHVWDEOLUXQRPpV
FRQWDFWHV
&RQQHFWRU pV HO FRQMXQW GHVWLQDW D FRQQHFWDU HOqFWULFDPHQW XQ FDEOH IOH[LEOH D XQ DSDUHOO HOqFWULF HV
FRPSRQGHGXHVSDUWV
•

8QDSUHVDPzELOTXHIRUPDFRVDPEHOFRQGXFWRUIOH[LEOHG·DOLPHQWDFLy

•

8QDEDVHTXHpVODSDUWLQFRUSRUDGDRIL[DGDDO·DSDUHOOG·XWLOLW]DFLy

0RWRUDVtQFURQpVXQPRWRUHQTXqHOSDUHOOQRPpVH[LVWHL[TXDQHOPRYLPHQWGHO·LQGXwW JHQHUDOPHQW
PzELORURWRU QRYDVLQFURQLW]DWDPEHOPRYLPHQWGHOFDPSJLUDWRULFUHDWHQO·LQGXFWRU JHQHUDOPHQWIL[
RHVWDWRU pVDGLUDPEODSXOVDFLyGHOFRUUHQWLQGXFWRUD+LKDGXHVFODVVHV
•

'HURWRUHQFXUWFLUFXLW JjELDG·HVTXLURO 

•

'HURWRUERELQDW

QLPDpVHOFRQMXQWIRUPDWSHOFRQGXFWRULHOVHXFRUUHVSRQHQWDwOODPHQW

3RWqQFLD QRPLQDO G·XQ PRWRU pV OD SRWqQFLD PHFjQLFD GLVSRQLEOH HQ HO VHX HL[ H[SUHVVDGD HQ ZDWWV
TXLORZDWVRFDYDOOVGHYDSRU :N:&9 

&RQGXFWRUV DFWLXV VyQ HOV GHVWLQDWV D WUDQVPHWUH O·HQHUJLD HOqFWULFD DOV HTXLSV L DSDUHOOV UHFHSWRUV
$TXHVWD GHILQLFLy pV DSOLFDEOH DOV FRQGXFWRUV GH IDVH L DO FRQGXFWRU QHXWUH HQ FRUUHQW DOWHUQD L DOV
FRQGXFWRUVSRODUVLDOFRPSHQVDGRUHQFRUUHQWFRQWLQX

,QWHQVLWDW G·DUUHQFDGD G·XQ PRWRU pV OD LQWHQVLWDW GH SXQWD SXQWD G·DUUHQFDGD  DEVRUELGD SHO PRWRU
TXDQKDGHYqQFHUODLQqUFLDGHOHVPDVVHVTXHWUDFWDGHPRXUH

)DUFLPHQW pV OD PDVVD R PDVVHV GH PDWHULDO DwOODQW TXH V·HPSUHQ SHU D UHRPSOLU HOV LQWHUVWLFLV GH OHV
jQLPHVFDEOHMDGHVSHUGRQDUIRUPDFLOtQGULFDDOFDEOH
6HLHQWpVODPDVVDGHPDWHULDODwOODQWTXHV·HPSUDSHUDVHLHQWGHO·DUPDGXUDGHSURWHFFLyPHFjQLFDGHO
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



3DUHOOQRPLQDORSDUHOOQRUPDO&QpVHOSDUHOOGHVHQYROXSDWSHOPRWRUTXDQDTXHVWSURSRUFLRQDODVHYD
SRWqQFLDQRPLQDO
3DUHOOG·DUUHQFDGD&DpVHOSDUHOOGHVHQYROXSDWSHOPRWRUSHUSDVVDUGHODYHORFLWDW]HURDODYHORFLWDW
QRUPDO YHORFLWDWGHVLQFURQLVPHPHQ\VHOOOLVFDPHQW 
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



/OLVFDPHQWpVODYDULDFLyHQWUHHOFDPSLQGXFWRU YHORFLWDWGHVLQFURQLVPHYHORFLWDWGHOFDPSJLUDWRUL§
YHORFLWDWHQEXLW LODYHORFLWDWGHO·LQGXwW YHORFLWDWGHOURWRURYHORFLWDWHQFjUUHJD SUHVHQWDQWSHUFHQW
GHODYHORFLWDWGHVLQFURQLVPH YHORFLWDWGHO·HVWDWRU§YHORFLWDWHQEXLW 
/OXPLQjULDpVO·DSDUHOOGHOOXPTXHVHUYHL[SHUUHSDUWLUILOWUDUWUDQVIRUPDUHOIOXL[OOXPLQyVHPqVSHUOHV
OOXPV L TXH LQFORX WRWHV OHV SHFHV QHFHVVjULHV SHU IL[DU L SURWHJLU OHV OOXPV L TXH LQFORX WRWHV OHV SHFHV
QHFHVVjULHVSHUIL[DULSURWHJLUOHVOOXPVLFRQQHFWDULHVDOFLUFXLWG·DOLPHQWDFLy

LQGLUHFWHV

1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
*(1(5$/,7$76
'HILQLFLRQV
/HVLQVWDOÃODFLRQVFRPSUHVHVHQODSUHVHQWVHFFLyFRPSOLUDQDPEWRWVHOV$UWLFXOLVL,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV
&RPSOHPHQWjULHV FRQWLQJXWV HQ HO 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLy 5( GH %7  TXH OL VLJXLQ
DSOLFDEOHV

7DOORPQLSRODUpVHOWDOOSHUPLWMjG·XQHOHPHQWGHWRWVHOVFRQGXFWRUVDFWLXVG·XQFLUFXLW
7DOO RPQLSRODU VLPXOWDQL pV HO WDOO RPQLSRODU TXH HV UHDOLW]D DO PDWHL[ WHPSV VREUH WRWV HOV FRQGXFWRUV
DFWLXV

(OVHTXLSVLPDWHULDOVFRPSOLUDQTXDQWDODVHYDIDEULFDFLyLDVVDMRVDPEODXOWLPDHGLFLyG·81( 8QD
1RUPD(VSDQ\ROD SXEOLFDGDSHO ,QVWLWXWGH5DFLRQDOLW]DFLyL1RUPDOLW]DFLy ,5$125UHIHUHQWDO·HTXLS
RPDWHULDOHVSHFLILFDW$IDOWDGH1RUPD81(SHUDXQHTXLSFRQFUHWV·DSOLFDUjOD1RUPDHXURSHDPpV
H[LJHQW(QHOFDVGHPRWRUVVHUDQDGPHVRVHOVIDEULFDWVDPE1RUPHVDPHULFDQHV1(0$

7DOORPQLSRODUQRVLPXOWDQLpVHOWDOORPQLSRODUHQHOTXHHOFRQGXFWRUQHXWUHRFRPSHQVDGRU HQHOFDV
GHFRUUHQWFRQWLQX FRQQHFWDDEDQVTXHHOVDOWUHVFRQGXFWRUVDFWLXVLGHVFRQQHFWDGHVSUpVTXHDTXHVWV
7RUQDSXQWDpVODELJDTXHUHFRO]DRUHIRUoDXQSDOHQXQDOtQLDDqULDLIDTXHSXJXLVXSRUWDUSUHVVLRQV
KRULW]RQWDOV

5(*/$0(17,1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,

;RFHOqFWULFpVO·HIHFWHILVLROzJLFDFDXVDGHOSDVGHOFRUUHQWHOqFWULFSHOFRVKXPj

'HILQLFLRQV

(OHPHQWV FRQGXFWRUV VyQ WRWV DTXHOOV TXH SRGHQ WUREDUVH HQ XQ HGLILFL DSDUHOO HWF L TXH VyQ
VXVFHSWLEOHVGHSURSDJDUXQSRWHQFLDOSHUH[HPSOH
(VWUXFWXUHVPHWjOÃOLTXHVRGHIRUPLJyDUPDW DUPDGXUHVSDQHOOVWDQFDPHQWVPHWjOÃOLFVHWF 

(Q DTXHVW $SDUWDW V·LQGLTXHQ OHV ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV  ,7& GHO 5( GH %7 L OHV
1RUPHV81(DSOLFDEOHVDOHVLQVWDOÃODFLRQVHTXLSVLPDWHULDOVFRUUHVSRQHQWVDDTXHVWD6HFFLy

,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVGHO5(GH%7

(TXLSVGLSzVLWVLFDQDOLW]DFLRQVPHWjOÃOLTXHVSHUDDLJXDJDVFDOHIDFFLyHQOOXPHQDWDLUHFRQGLFLRQDW
HWF

/HV,7&GHFRPSOLPHQWREOLJDWRULSHUDDTXHVWHVLQVWDOÃODFLRQVVyQ
•

0XUVSDUHWVVRVWUHVLVzOVFRQGXFWRUV
&RQWDFWHVGLUHFWHVVyQFRQWDFWHVGHSHUVRQHVDPESDUWVQRUPDOPHQWFRQGXFWRUHV DFWLYHV GHPDWHULDOVL
HTXLSV
$wOODPHQW IXQFLRQDO pV O·DwOODPHQW QHFHVVDUL SHU DVVHJXUDU HO IXQFLRQDPHQW QRUPDO G·XQ DSDUHOO L OD
SURWHFFLyFRQWUDFRQWDFWHVGLUHFWHV

•

;DU[HVDqULHVSHUDGLVWULEXFLyG·HQHUJLD,7&0,%7


PELWG·DSOLFDFLy,7&0,%7



&DEOHV DwOODWV QR WUHQDWV ,QWHQVLWDWV Pj[LPHV L IDFWRUV GH FRUUHFFLy SHU DJUXSDPHQW L SHU
DFFLyG·DJHQWVH[WHUQV,7&0,%7

;DU[HVVXEWHUUjQLHVSHUDGLVWULEXFLyG·HQHUJLD

'HIHFWHIUDQFpVODFRQQH[LyDFFLGHQWDOG·LPSHGjQFLDPHQ\VSUHDEOHHQWUHGRVSXQWVDGLVWLQWVSRWHQFLDOV
HOqFWULFV



0DWHULDOV,7&0,%7



([HFXFLyGHOHVLQVWDOÃODFLRQV,7&0,%7

'HIHFWHDWHUUDpVHOGHIHFWHG·DwOODPHQWHQWUHXQFRQGXFWRUQRUPDOPHQWDFWLXLWHUUD



,QWHQVLWDWVPj[LPHVLIDFWRUVGHFRUUHFFLy,7&0,%7

0DVVDpVHOFRQMXQWGHOHVSDUWVPHWjOÃOLTXHVG·XQDSDUHOOTXHHQFRQGLFLRQVQRUPDOVHVWDQDwOODGHVGH
OHVSDUWVDFWLYHV
3DUWV DFWLYHV VyQ FRQGXFWRUV R SHFHV FRQGXFWRUHV VRWD WHQVLy HQ VHUYHL QRUPDO ,QFORXHQ HO FRQGXFWRU
QHXWUH HQ FRUUHQW DOWHUQD L HO FRQGXFWRU FRPSHQVDGRU HQ FRUUHQW FRQWLQX DL[t FRP OHV SDUWV D HOOV
FRQQHFWDGHV ([FHSFLRQDOPHQW OHV PDVVHV QR HV FRQVLGHUHQ FRP D SDUWV DFWLYHV TXDQ HVWDQ XQLGHV DO
QHXWUHDWUDYpVGHOFRQGXFWRUGHSURWHFFLy
&RQWDFWHVLQGLUHFWHVVyQFRQWDFWHVGHSHUVRQHVDPEPDVVHVPHWjOÃOLTXHVSRVDGHVDFFLGHQWDOPHQWVRWD
WHQVLy

•

3URWHFFLySHUSRVDGDDQHXWUHGHPDVVHVPHWjOÃOLTXHVHQ[DU[HVGHGLVWULEXFLy,7&0,%7

•

6XEPLQLVWUDPHQWVHQ%73UHYLVLy GH FjUUHJXHVHQHGLILFLVFRPHUFLDOV LRG·RILFLQHVS~EOLFVLR
LQGXVWULDOV,7&0,%7

•

,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVRUHFHSWRUHV3UHVFULSFLRQV,7&0,%7

•

3URWHFFLyGHOHVLQVWDOÃODFLRQV

o

3URWHFFLyFRQWUDVREUHLQWHQVLWDWV

7HQVLy GH GHIHFWH pV OD TXH DSDUHL[ D FDXVD G·XQ GHIHFWH G·DwOODPHQW HQWUH GXHV PDVVHV HQWUH XQD
PDVVDLXQHOHPHQWFRQGXFWRURHQWUHXQDPDVVDLWHUUD

o

6LWXDFLyLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLy

o

4XDGUH*HQHUDOGH'LVWULEXFLy

&RUUHQWGHGHIHFWHpVODFRUUHQWTXHFLUFXODGHJXGDDXQGHWHFWRUG·DwOODPHQW

o

3URWHFFLySHUSRVDGDDWHUUD

(OqFWURGH GH SRVDGD D WHUUD pV WRWD PDVVD PHWjOÃOLFD HQ ERQ FRQWDFWH DPE WHUUD SHUPDQHQWPHQW
$UWLILFLDOPHQWV·HPSUHQHOqFWURGHVGHSLFDPDOODRSODQ[DPHWjOÃOLFD

•

3URWHFFLyFRQWUDFRQWDFWHVGLUHFWHVLLQGLUHFWHV,7&0,%7

/tQLDGHSRVDGDDWHUUDpVHOFDEOHQXRDwOODWTXH81(HQWUHVLDWRWVHOVHOqFWURGHVGHSRVDGDDWHUUD
XQLQWDOVHXWRUQDPEODEDUUDGHGLVWULEXFLy

•

3RVDGHVDWHUUD&ULWHULVLPDWHULDOV,7&0,%7

•

,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVGHVHUYHLHOqFWULF,7&0,%7

3UHVDGHWHUUDpVHOFRQMXQWIRUPDWSHUO·HOqFWURGHGHSRVDGDDWHUUDODOtQLDGHWHUUDLHOSXQWSRVDWD
WHUUD
&RQGXFWRU GH SURWHFFLy &3  pV HO FRQGXFWRU DwOODW GH FRORU JURFYHUG TXH YD GHV GH OD EDUUD GH
GLVWULEXFLy GH SRVDGD D WHUUD DOV HOHPHQWV PHWjOÃOLFV SRVDWV D WHUUD GH SURWHFFLy FRQWUD FRQWDFWHV
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



1RUPHV81(GHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL
7RWVHOVHTXLSVLPDWHULDOVFRPSOLUDQDPEOHV1RUPHV81(TXHOLFRUUHVSRQJXLQLQGLFDGHVHQFDGDVFXQ
GHOV$SDUWDWVGHOV$UWLFOHVDOTXHHVGHWDOOHQDFRQWLQXDFLy
•

81((1,QWHUUXSWRUVDXWRPjWLFVSHUDLQVWDOÃODFLRQVGRPqVWLTXHVLDQjORJXHVSHUD

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



ODSURWHFFLyFRQWUDVREUHLQWHQVLWDWV




•

81((1$SDUDPHQWDGHEDL[DWHQVLy

•

81(  0jTXLQHVHOqFWULTXHVURWDWLYHVIL[DGHVSHUPLJGHSRWHV'LPHQVLRQVQRUPDOV
GHOHVPjTXLQHVDPEDOWXUDG·HL[FRPSUHVDHQWUHLPP

•

81(  0jTXLQHVHOqFWULTXHVURWDWLYHV3RWHQFLDOVQRPLQDOVQRUPDOLW]DWV

•

81(    0jTXLQHV HOqFWULTXHV URWDWLYHV *UDX GH SURWHFFLy SURSRUFLRQDW SHU OHV
HQYROWDQWV

•

81(  0jTXLQHVHOqFWULTXHVURWDWLYHV6tPEROVGHIRUPHVGHFRQVWUXFFLyLPXQWDWJH
&RGLVLPSOH

•

81(&ODVVLILFDFLyGHOVJUDXVGHSURWHFFLySURSRUFLRQDWVSHUOHVHQYROWDQWV

•

81((1 'LjPHWUHVL URVTXHVGHFRQGXFWHVLHOVVHXVDFFHVVRULVSHU DLQVWDOÃODFLRQV
HOqFWULTXHV

•

81(,QWHUUXSWRUVLFRPPXWDGRUVPDQXDOVSHUDDSDUHOOVG·~VGRPqVWLFLDQjOHJV

/·HVWqVGHFDEOHVHQUDVDVHUjUHDOLW]DWQRPpVTXDQQRVLJXLYLDEOHODVHYDLQVWDOÃODFLyDqULD

•

81(,QWHUUXSWRUVSHUDLQVWDOÃODFLRQVIL[HVGRPqVWLTXHVLDQjORJXHV

•

81(6LVWHPDGHGHVLJQDFLyGHOVFDEOHV

/HVUDVHVSHUDFDQDOLW]DFLRQVHOqFWULTXHVVHUDQUHDOLW]DGHVG·DFRUGDPEHOSDUjJUDI$SDUWDWGH
O·$UWLFOH

•

81(&DEOHVFRQFqQWULFVDPEDwOODPHQWLFREHUWDGHSROLFORUXUGHYLQLOSHUDWHQVLRQV
ILQVD9

•

81()LOIHUURVG·DFHUJDOYDQLW]DW

•

81(  &RQGXFWRUV GH FDEOHV DwOODWV *XLD VREUH HOV OLPLWLV GLPHQVLRQDOV GHOV
FRQGXFWRUVFLUFXODUV

•

81(    &DEOHV DwOODWV DPE JRPD GH WHQVLRQV QRPLQDOV 8R8 LQIHULRUV R LJXDOV D
9&DEOHVDwOODWVDPEVLOLFRQDUHVLVWHQWVDODFDORU

•

81(&DEOHVG·DOXPLQLDwOODWVUHXQLWVHQIHL[SHUD[DU[HVDqULHVGHGLVWULEXFLyILQVD
9

/·DOD GH OD VDIDWD VHUj FRP D PtQLP GH WUHQWD PLOÃOtPHWUHV  PP  VHQW SUHIHULEOH OD GH O·DOD GH
VHL[DQWDPLOÃOtPHWUHV PP 

•

81(  &DEOHVDwOODWVDPESROLFORUXUGHYLQLOGHWHQVLRQVQRPLQDOV8R8LQIHULRUVR
LJXDOVD93UHVFULSFLRQVJHQHUDOV

6HUj DFFHSWDGD WDPEp OD VDIDWD GH SROLFORUXU GH YLQLO L OD GH UHL[HWD OHYDVVLQLW]DGD R JDOYDQLW]DGD HQ
FDOHQW

•

81()LOIHUURVG·DOLDWJHG·DOXPLQLGHOWLSXVDOXPLQLPDJQHVLVLOLFL3HUDFRQGXFWRUVGH
OtQLHVHOqFWULTXHVDqULHV

3HU D FDQYLV GH SOD FDQYLV GH GLUHFFLy GHULYDFLRQV HWF V·HPSUDUDQ HOHPHQWV DSURSLDWV VXEPLQLVWUDWV
SHOIDEULFDQWGHODVDIDWDLUHDOLW]DWVDPEHOPDWHL[WLSXVGHPDWHULDO FRO]HVFRUEHVWHVHWF 

•

81(  7DOODFLUFXLWVIXVLEOHVGHEDL[DWHQVLy&RQGLFLRQV*HQHUDOV

•

81((10qWRGHVG·DVVDLJSHUDDwOODPHQWVLFREHUWHVGHFDEOHVHOqFWULFV %DUUHJHV
HOHFWURPqULTXHVLWHUPRSOjVWLTXHV 

(O IDEULFDQW GH OD VDIDWD VXEPLQLVWUDUj WDPEp SHFHV G·XQLy FDUJRODULD JDOYDQLW]DGD HQ FDOHQW L
FHQWULIXJDGD GHVSUpV SHU H[SXOVDU HO PDWHULDO GH JDOYDQLW]DW H[FHGHQW /HV URVTXHV GH IHPHOOHV L
HVSjUUHFVVHUDQPHFDQLW]DGHVHQUHDOLW]DUVHSHUTXqSXJXLQDGPHWUHHOJUXL[GHOJDOYDQLW]DW

•

81(&DEOHVGHWUDQVSRUWG·HQHUJLDDwOODWVDPEGLHOqFWULFVVHFVH[WUXwWVSHUDWHQVLRQV
QRPLQDOVG·N9DN9

•

81(  5HOpVHOqFWULFV5HOpVHOqFWULFVWqUPLFV

•

81(  &DEOHV IOH[LEOHV DPE DwOODPHQW L FREHUWD GH 39& GHVWLQDWV D FRQQH[LRQV
LQWHUQHVGHPjTXLQHVLHTXLSVLQGXVWULDOV

/HV1RUPHVDFRPSOLUUHIHUHQWVDO·HQOOXPHQDWGHORFDOVVHUDQOHVLQGLFDGHVHQOD6HFFLyDGHOSUHVHQW
&DStWRO
(Q HO FDV TXH HV UHTXHUtV DOJXQ PDWHULDO R HTXLS HOqFWULF HVSHFLDO QR FRQWHPSODW HQ 1RUPHV 81(
V·DSOLFDUjOD1RUPD&(,TXHOLFRUUHVSRQJXLLVLQRQ·KLKDODGHOVHXSDtVG·RULJHQ ([HPSOH1RUPD
1(0$SHUDPRWRUVDPESURMHFWHDPHULFj 

&RQVWUXFFLyG·LQVWDOÃODFLRQVGHSRWqQFLDILQVD99'(
6HUYHLG·LQVWDOÃODFLRQVGHSRWqQFLD9'(
,QVWDOÃODFLRQVG·HTXLSVHOqFWULFVHQORFDOVSHUDILQVPqGLFV9'(
9HULILFDFLyG·DSDUHOOVHOqFWULFVUHSDUDWVRPRGLILFDWV9'(

&$1$/,7=$&,2163(5$&$%/(6
&$1$/,7=$&,2163(5$&$%/(6
7RWV HOV FDEOHV VHUDQ LQVWDOÃODWV REOLJDWzULDPHQW HQ XQD FDQDOLW]DFLy DXWRULW]DGD QR DGPHWHQWVH HOV
FDEOHVJUDSDWVGLUHFWDPHQWVREUHHVWUXFWXUHVHTXLSVLSDUDPHQWV

5$6(6

6$)$7$,(/66(866832576
6·XWLOLW]DUDQVDIDWHVGH[DSDG·DFHUSHUIRUDGDLJDOYDQLW]DGDSHULPPHUVLyHQFDOHQW HQEDQ\DPE]LQF
IRV 
(,JUXL[GHOJDOYDQLW]DWHVWDUjFRPSUqVHQWUHYXLWDQWD  LFHQW  PLFURQV
/DVDIDWDSHUIRUDGDDQLUjSURYHwGDGHWDSDTXDQODVHYDLQVWDOÃODFLyVLJXLDqULDLVHQVHFREULUVLODVHYD
LQVWDOÃODFLypVHQLQWHULRUGHUDVDGHIRUPLJyDUPDW
(OJUXL[PtQLPGHOD[DSDVHUjGHGRVPLOÃOtPHWUHV PP 

/·LQVWDOÃODGRUGHODVDIDWDVXEPLQLVWUDUjHOVIDOTXHVGHWUHQDIOH[LEOHGHFRXUHGHFLQTXDQWDPLOÃOtPHWUHV
TXDGUDWV  PP  TXH FRQQHFWDUj HQWUH WUDPV GH VDIDWD SHU GRQDUFRQWLQXwWDWHOqFWULFDD OD PDWHL[D
6XEPLQLVWUDUjLLQVWDOÃODUjSODTXHVG·LGHQWLILFDFLyGHVDIDWHV VLVyQQHFHVVjULHV 
7RWHV OHV FRQGXFFLRQV HOqFWULTXHV DQLUDQ DPE VXSRUWV G·DFHU JDOYDQLW]DW SHU LPPHUVLy HQ FDOHQW
GHJXGDPHQWHVSDLDWVVHJRQVODFjUUHJD HQVDIDWHVQRPpVGHPLOFLQFFHQWVPLOÃOtPHWUHV PP 
7RWD OD FDUJRODULD VHUj JDOYDQLW]DGD HQ FDOHQW L FHQWULIXJDGD SHU HOLPLQDU OHV UHVWHV GHO JDOYDQLW]DW
6·DGPHWUjHOJDOYDQLW]DWHOHFWUROtWLFGHFDUJRODULDHQLQWHULRUVQRKXPLWVQLFRUURVLXV
/HV VDIDWHV V·RPSOLUDQ FRP D Pj[LP ILQV D XQ VHL[DQWD SHU FHQW   GH OD VHYD FDSDFLWDW WRWDO
GHL[DQWVHXQYLQWSHUFHQW  GHUHVHUYD DSUR[LPDGDPHQWV·RFXSDUjHOVHWDQWDFLQFSHUFHQW  
GH ODFDSDFLWDW GH ODVDIDWDHQGXHVFDSHV FRPDPj[LP LDPEHOVFDEOHVHVSDLDWVDODPHLWDWGHOVHX
GLjPHWUH (QWUHFDSHVHVFROÃORFDUDQVHSDUDGRUV
7RWV HOV FDEOHV VHUDQ VXEMHFWDWV D OD VDIDWD DPE DEUDoDGRUHV GH 39& EULGHV  FDGD FLQFFHQWV
PLOÃOtPHWUHV  PP  HQ WUDPV UHFWHV YHUWLFDOV VHWFHQWV FLQTXDQWD PLOÃOtPHWUHV  PP  HQ WUDPV
UHFWHVKRULW]RQWDOVLHQWUHVSXQWVGHOHVFRUEHV



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 

$OWUHV1RUPHVG·LQWHUqVHVSHFLDOSHUDFRQVXOWD



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



(VFRPSURYDUDQOHVXQLRQVIL[DFLRQVDOLQHDFLyLDQLYHOODFLyGHOHVVDIDWHVLVXSRUWV

1RHVSHUPHWUjODLQVWDOÃODFLyGHFDL[HVPHWjOÃOLTXHVG·HQWURQFDPHQWWLUDWJHRGHULYDFLyDPEFRQGXFWHV
GH39&(QWRWWLSXVG·LQVWDOÃODFLyOHVFDL[HVVHUDQGHOPDWHL[WLSXVGHPDWHULDOTXHHOFRQGXFWH

6·DSOLFDUjSLQWXUDULFDHQ]LQFRQVLJXLLPSUHVFLQGLEOHGRQDUWDOOV
6·LQVWDOÃODUDQIDOTXHVGHWUHQDGHFRXUHIOH[LEOHHQWUHWUDPVGHVDIDWDSHUGRQDUFRQWLQXwWDWHOqFWULFDDOHV
PDWHL[HV/DVHYDVHFFLyVHUjGHFLQTXDQWDPLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP 
6·LQVWDOÃODUDQ FRO]HV FRUEHV WHV HWF GH IDEULFDFLy HVWjQGDUG (V FROÃORFDUDQ ILQDOPHQW WDSHV GH
SURWHFFLy
(OVVXSRUWVGHVDIDWDVHUDQPHWjOÃOLFV DFHU LHVWDUDQUHDOLW]DWVSHOFRQWUDFWLVWDDPEDQJXODUWDOODWVDPE
GLVF G·DEUDVLX VROGDWV PHFDQLW]DWV L ILQDOPHQW JDOYDQLW]DWV SHU LPPHUVLy HQ FDOHQW DPE XQ JUXL[ GH
UHFREULPHQWFRPSUqVHQWUHYXLWDQWD  LFHQW  PLFURQV
7RWHOPDWHULDOJDOYDQLW]DWVHUjVRWPqVHQWUHVSHFHVWUHWHVDO·DW]DUDO·DVVDLJLQGLFDWHQO·$SDUWDWGHO
SUHVHQW&DStWRO

78%(/Ë&75,&,(/66(866832576
(OWXEHOqFWULFVHUjG·DFHUJDOYDQLW]DWLHOVVHXVH[WUHPVURVFDWVDOPHQ\VDPEFLQFILOVGHURVFDWLSXV3J
(Q LQVWDOÃODFLRQV G·HGLILFLV SHU D RILFLQHV L VHUYHLV V·DGPHW O·RFXSDFLy GH WXE GH 39& GH SDUHW JURVVD
UHVLVWHQWDO·LPSDFWHLDOSXQ[RQDPHQW HQFRORUJULVVLODVXEMHFFLypVYLVWD(QDTXHVWWLSXVG·HGLILFLVL
HQH[HFXFLyHQFDVWDGDSHUDHQOOXPHQDWV·DGPHWHOWXEGH39&H[WUDIOH[LEOHUHVLVWHQWLDPEFREHUWDGH
39&DPEPDUTXHVG·DJDIDPHQWDOJXL[RPRUWHUGHFLPHQW

1RHVSHUPHWUjHOFRUEDWGHWXEVGH39&SHUDSOLFDFLyGLUHFWDGHIODPD
(OV WUDPV GH FRQGXFWH GH 39& QR VHUDQ VXSHULRUV D WUHV PHWUHV  P  SURFHGLQWVH D HIHFWXDU
HQWURQFDPHQWVWHQLQWHQFRPSWHO·H[SDQVLyLFRQWUDFFLyGHO39&VLHOORFDOHVWjVXEMHFWHDFDQYLVEUXVFRV
GHWHPSHUDWXUD
(O WDOODW GHOV WXEV HV UHDOLW]DUj D PjTXLQD R DPE VHUUD GH GHQWV ILQV (O WDOO HVWDUj D HVTXDGUD L
GHJXGDPHQWGHVEDUEDW

&21'8&7(635()$%5,&$76&2/Ã/2&$76627$(/6Ó/
1RV·XVDUDQRQKLKDJLYDSRUVFRUURVLXVRLQIODPDEOHV
(OVFRQGXFWHVILQVDGHXFHQWtPHWUHV FP G·DPSOHHVFREULUDQDPEXQDFDSDGHPDWHULDOQRPHQRU
GHGRVFHQWtPHWUHV FP 6LVXSHUHQHOVGHXFHQWtPHWUHV FP G·DPSOHODFDSDGHPDWHULDOTXHKR
FREUHL[LQRVHUjPHQRUGHTXDWUHFHQWtPHWUHV FP 
(OV FRQGXFWHV DUUDQ GH VXSHUItFLH VHUDQ PHWjOÃOLFV DPE OD SDUOL VXSHULRU SODQD L DPE QR PpV GH FLQF
FHQWtPHWUHV FP G·DPSOjULDSHUDHQOOXPHQDWLIRUoDLQRPpVGHGHXFHQWtPHWUHV FP SHUDFLUFXLWV
GHVHQ\DOVLRFRPXQLFDFLRQVVHUDQFREHUWVDPEOLQzOHXPRPRTXHWDG·DOPHQ\VTXDWUHPLOÃOtPHWUHV 
PP GHJUXL[

7RWHVOHVXQLRQVGHWXEUtJLGVHUDQURVFDGHVLOHVXQLRQVDFDL[HVDQLUDQDPEIHPHOODLFRQWUDIHPHOOD

4XDQGRVG·DTXHVWVFRQGXFWHVVLJXLQLQVWDOÃODWVFRQWLJXVVHVROGDUDQSHUSXQWVGHPDQHUDTXHHVIRUPL
XQFRQGXFWHGREOH

(VSURKLEHL[WHUPLQDQWPHQWO·~VGHWXERHOHPHQWVGHSOjVWLFSURSDJDGRUVG·LQFHQGL(OPDWHULDOGH39&
KDGHSUHVHQWDUFHUWLILFDWVHQDTXHVWVHQWLW

(OV FDEOHV LQVWDOÃODWV HQ XQ FRQGXFWH QR RFXSDUDQ PpV GHO TXDUDQWD SHU FHQW    GH OD VHFFLy
WUDQVYHUVDOLQWHULRUGHOFRQGXFWH

(QjUHHVSHULOORVHVQRPpVV·HPSUDUDQFRQGXFWHVPHWjOÃOLFVGHSDUHWJURVVD

4XDQXQDVRUWLGDVLJXLSRVDGDIRUDGHVHUYHLHOVFDEOHVFRUUHVSRQHQWVVHUDQHOLPLQDWVGHOFRQGXFWH

(Q LQVWDOÃODFLy HQWHUUDGD V·HPSUDUj WXE GH 39& GH FHQW PLOÃOtPHWUHV  PP  GH GLjPHWUH LPPHUV HQ
IRUPLJy

(OVHQWURQFDPHQWVLGHULYDFLRQVHVUHDOLW]DUDQ~QLFDPHQWHQFDL[HVGHFRQQH[Ly

4XDQXQFRQGXFWHPHWjOÃOLFKDJLG·HQWHUUDUVHGLUHFWDPHQWHQWHUUDHVSURWHJLUjDPEFLQWDGHQHRSUq
(QFDVFRQWUDULDQLUjHPEHJXWHQXQEORFGHIRUPLJyOOLXUHGHFORUXUV
(O WXE GH 39& SDUHW H[WUDJURVVD VHUj SUHIHULW DO WXE PHWjOÃOLF HQ DTXHOOV ORFDOV VXEMHFWHV D DPELHQW
FRUURVLX
(Q HO SDV GH SDUHWV R SLVRV HOV FRQGXFWHV VHUDQ GH 39& L XQ VRO FDEOH SDVVDUj SHU FDGD WXE 6L SHOV
RULILFLV GH SDV SRJXpV SHQHWUDU DLJXD G·XQ FRVWDW D XQ DOWUH HOV WXEV SRUWDUDQ XQD LQFOLQDFLy FDS D
O·H[WHULRULHOVFDEOHVSRUWDUDQJDVVHVGHGHJRWDPHQWDOFRVWDWGHSRVVLEOHSHQHWUDFLyG·DLJXDVHJHOODQW
VHHOVWXEVHQHOVGRVH[WUHPV
(OVFRQGXFWHVDHULVPHWjOÃOLFVVHVXSRUWDUDQFDGDPLOGRVFHQWVPLOÃOtPHWUHV PP LDQRPHQ\VGH
WUHVFHQWV PLOÃOtPHWUHV  PP  GH FDGD FDL[D R DFFHVVRUL GH VRUWLGD L HQ DOPHQ\V WUHV SXQWV HQ OHV
FRUEHV

(OVFRQGXFWHVQRV·LQVWDOÃODUDQHQSXQWVEDL[RVHQTXqSXJXLDFXPXODUVHDLJXD
/HV FDL[HV GH FRQQH[Ly HVWDUDQ DUUDQ DPE OD VXSHUItFLH GHO SLV L WDSDGHV GH PDQHUD TXH V·LPSHGHL[L
O·HQWUDGDG·DLJXD
/HVVRUWLGHVGHFRQGXFWHVDSDUHWVHVUHDOLW]DUjSHUPLWMjGHFRQGXFWHVPHWjOÃOLFVUtJLGVRIOH[LEOHV

3527(&&,Ð'(0$7(5,$/6
(O PDWHULDO IHUUyV HVWUXFWXUHV VXSRUWV HVFDOHV EjFXOV G·HQOOXPHQDW IHUUDPHQWHV HWF  VHUj SURWHJLW
FRQWUDO·DFFLyFRUURVLYDGHOPHGLDPELHQWSHUXQGHOVSURFHGLPHQWVVHJHQWV
•

*DOYDQLW]DWSHULPPHUVLyHQFDOHQW(VUHDOLW]DUjSHULPPHUVLyGHOHVSHFHVHQXQEDQ\GH]LQF
RFDGPLIRV(OJUXL[GHOJDOYDQLW]DWHVWDUjFRPSUqVHQWUHYXLWDQWD  L FHQW  PLFURQV Ù
 PLFURQV  3HU DVVDMDU HO JDOYDQLW]DW HV SUDFWLFDUDQ TXDWUH LPPHUVLRQV VXFFHVVLYHV HQ XQD
GLVVROXFLyGHVXOIDWGHFRXUHDOYLQWSHUFHQW  7UDQVFRUUHJXGDXQWHPSVQRDSDUHL[HUDQ
WDTXHVYHUPHOORVHVDODVHYDVXSHUItFLH(OPDWHULDOJDOYDQLW]DWQRHVSLQWDUjILQVWUDQVFRUUHJXWV
VLVPHVRVGHODVHYDJDOYDQLW]DFLy

•

3LQWDW /D SUHSDUDFLy GH OD VXSHUItFLH D SLQWDU HV IDUj VL pV SRVVLEOH DPE UDLJ GH VRUUD R
JUDQDOOD (Q FDV FRQWUDUL V·HPSUDUj HO SURFHGLPHQW GLVSRQLEOH PpV HILFDo (V GRQDUDQ GXHV
PDQVGHSLQWXUDG·HPSULPDFLyDOFURPDWGH]LQFLz[LGGHFURPGHODPLOORUTXDOLWDW6·DFDEDUj
DPE GXHV PDQV G·DFDEDW GH SLQWXUD HSR[L 6·HYLWDUj VROGDU R PHFDQLW]DU O·DFHU GHVSUpV GH
JDOYDQLW]DWLVLQRpVSRVVLEOHHVUHWRFDUjDPEFDUER]LQF JDOYDQLW]DWHQIUHG LHVGRQDUjXQ
DFDEDWGHODSLQWXUDDGHTXDGDTXHVHUjG·DOXPLQLVLHOJDOYDQLW]DWpVYLVW

(OVFDEOHVG·XQVROFRQGXFWRUQRV·LQVWDOÃOHVVLQHQFRQGXFWHVPHWjOÃOLFV
(OVWXEVGH39&GHSDUHWJXL[DRH[WUDJURVVDQRHVPXQWDUDQHQLQVWDOÃODFLRQVGHPpVGH9WUHWTXH
YDJLQHPEHJXWVHQFLQFFHQWtPHWUHV FP GHIRUPLJy
1R V·DGPHWUj TXH HQ LQVWDOÃODFLy GLUHFWDPHQW HQWHUUDGD HO FRQGXFWH GH 39& SDUHW JURVVD HVWLJXL D
PHQ\VGHFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP GHSURIXQGLWDWWUHWTXHHVWURELHPEHJXWHQIRUPLJy
(QLQVWDOÃODFLyDqULDHOVWXEVSHQHWUDUDQDODVDIDWDFDL[DRXQDOWUHHOHPHQWGHTXqHVGHULYLQLDQLUDQ
SURYHwWVG·HPERFDGXUHVGHSURWHFFLy
(OV WXEV GH 39& DQLUDQ VXSRUWDWV D QR PpV GH WUHQWD FHQWtPHWUHV  FP  GH TXDOVHYRO WHUPLQDFLy R
HQWURQFDPHQWLDDOPHQ\VVHWDQWDFLQFFHQWtPHWUHV FP HQWUDPVUHFWHVLHQDOPHQ\VWUHVSXQWHVHQ
OHVFRUEHV

&$%/(6(/Ë&75,&63(5$%$,;$7(16,Ð
&$%/(6(/Ë&75,&63(5$%$,;$7(16,Ð

1R HV SHUPHWUDQ PpV GH GXHV FRUEHV VHJXLGHV GH QRUDQWD JUDXV q  TXDQ DL[z SXJXL RFyUUHU
V·LQVWDOÃODUj HQWUH PLWJHV XQD FDL[D GH WLUDWJH /HV FRUEHV QR VHUDQ GH UjGLR PHQRU D GHX YHJDGHV HO
GLjPHWUHLQWHULRUGHOWXE

7LSXV1RUPHVGHIDEULFDFLyLDSOLFDFLRQV

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



&$%/(63(5$',675,%8&,Ð'·(1(5*,$·.9
(OVWLSXVL1RUPHVGHIDEULFDFLyGHOFDEOHSHUDGLVWULEXFLyG·HQHUJLDVHVHOHFFLRQDUDQG·DFRUGDPEHO
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 
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ÌGHPÌGHP

/DFRPSRVLFLyGHODSURWHFFLyPHFjQLFD DUPDGXUD VLODSRUWDLOHVWHPSHUDWXUHVPj[LPHVDGPLVVLEOHV
SHU D FDGD WLSXV G·DwOODPHQW WDQW SHU D VHUYHL HQ UqJLP QRUPDO FRP HQ FXUWFLUFXLW V·LQGLTXHQ DO
48$'5(

'LPHQVLRQDPHQW
/HV LQWHQVLWDWV Pj[LPHV DGPLVVLEOHV SHU DOV FDEOHV DPE DwOODPHQW HQ VHF 8R8  · N9 SHU D
GLVWULEXFLy G·HQHUJLD FRQGXFWRUV GH FRXUH  V·LQGLTXHQ DOV 48$'5(6  L  (O 48$'5(
FRLQFLGHL[HQHOVVHXVYDORUVDPETXqV·LQGLTXHQSHUDOHVPDWHL[HVVHFFLRQVDOD7$8/$9,7&
0,%7  GHO 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %7 SHU D FDEOHVGH FRXUH HQ VHUYHL SHUPDQHQW LQVWDOÃODWV D
O·DLUHDPEWHPSHUDWXUDDPELHQWGHTXDUDQWDJUDXVFHQWtJUDGV & 
48$'5(
3527(&&,Ð0(&1,&$
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$wOODPHQW
7HPSHUDWXUDPj[LPDGHOFRQGXFWRU
$wOODPHQW
7HPSHUDWXUDPj[LPDGHOFRQGXFWRU
%DUUHMDDwOODQWGH
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&XUWFLUFXLW
%DUUHMDDwOODQWGH
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%% *RPDEXWtOLFD 81(5(%7 
%' *RPDHWLOqSURSLOq
81(5(%7 
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;5 3ROLHWLOqUHWLFXODW
81(5(%7 
3HUDIDFWRUVGHFRUUHFFLyYHXUH48$'5(6,

(O48$'5(FRLQFLGHL[HQVXEYDORUVDPEHOVTXHV·LQGLTXHQSHUDOHVPDWHL[HVVHFFLRQVDOD7$8/$,7&%7
GHO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLySHUDFDEOHVGHFRXUHHQVHUYHLSHUPDQHQWLQVWDOÃODFLyHQWHUUDGDDPE
UHVLVWLYLWDWWqUPLFDGHOWHUUHQ\&FP:
48$'5(
&$%/(6'(&285((17(55$76
&$%/(6'(&285((17(55$76
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/HVLQWHQVLWDWVPj[LPHVDGPLVVLEOHVSHUDOVFDEOHVDPEDwOODPHQWHQVHF8R8 N9SHUDGLVWULEXFLyG·HQHUJLD
FRQGXFWRUVG·DOXPLQL V·LQGLTXHQDOV48$'5(6L(O48$'5(FRLQFLGHL[HQHOVVHXVYDORUV
DPETXqV·LQGLTXHQSHUDOHVPDWHL[HVVHFFLRQVHQ7$8/$9,,7&0,%7GHO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%73HUD
FDEOHVG·DOXPLQLHQVHUYHLSHUPDQHQWLQVWDOÃODWVDO·DLUHDPEWHPSHUDWXUDDPELHQWGHTXDUDQWDJUDXVFHQWtJUDGV
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$wOODPHQW
9 3ROLFORUXUGHYLQLO
%% *RPDEXWtOLFD 81(5(%7 
%' *RPDHWLOqSURSLOq 81(5(%7 
;5 3ROLHWLOqUHWLFXODW 81(5(%7 
3HUDIDFWRUVGHFRUUHFFLyYHXUH48$'5(6L
/HV LQWHQVLWDWV Pj[LPHV DGPLVVLEOHV SHU D FDEOHV DwOODWV UHXQLWV HQ IHL[ DPE VXSRUW ILDGRU G·DFHU
JDOYDQLW]DWSHUDOtQLHVDqULHVDwOODGHVGHGLVWULEXFLyGHN9GHWHQVLy VHUYHLSHUPDQHQW 
•

,QWHQVLWDWVPj[LPHVVHJRQV48$'5(

•

)LDGRUG·DFHUJDOYDQLW]DWVHJRQV81(

•

&RQGXFWRUVG·DOXPLQLPDJQHVLVLOLFL81(

•

$VVDLJG·DwOODPHQWLFREHUWHV81((1

•

7HPSHUDWXUDGHO·DLUHDPELHQW&
48$'5(
&$%/(6'()(,;
&$%/(6'()(,;
,17(16,7$760;,0(6$'0,66,%/(6/Ì1,(6$e5((6$Î//$'(6N9
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6HFFLyQRPLQDO
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&RQGXFWRUVGHFRXUH
&RQGXFWRUVGHFRXUH

&RQGXFWRUVG
&RQGXFWRUVG·
WRUVG·DOXPLQL
DOXPLQL

$wOODWVLDPEILDGRU
$wOODWVLDPEILDGRU

$wOODWVLDPEILDGRU
$wOODWVLDPEILDGRU

)DFWRUVGHFRUUHFFLyGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHSHUDOWUHVGLVSRVLFLRQVGHFDEOHVDO·
)DFWRUVGHFRUUHFFLyGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHSHUDOWUHVGLVSRVLFLRQVGHFDEOHVDO·DLUH
DLUH

'LVSRVLFLy
'LVSRVLFLy
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6HSDUDWVXQDGLVWjQFLDLJXDODGLjPHWUHVREUH
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6HSDUDWVXQDGLVWjQFLDLJXDODGLjPHWUHVREUH
VDIDWDSHUIRUDGD


3HUDDOWUHVWHPSHUDWXUHVYHXUH48$'5(

(OV IDFWRUV GH FRUUHFFLy D HPSUDU SHU D GLVWLQWHV DJUXSDFLRQV GH FDEOHV LQVWDOÃODWV D O·DLUH HV WUREHQ
LQGLFDWV DOV 48$'5(6  L  SHU D XQD WHPSHUDWXUD DPELHQW WHPSHUDWXUD GH O·DLUH  GH
TXDUDQWDJUDXVFHQWtJUDGV & 3HUDDOWUHVWHPSHUDWXUHVYHXUH48$'5(
48$'5(
)DFWRUVGHFRUUHFFLyGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHSHUDXQDDJUXSDFLyGHFDEOHVDO·
)DFWRUVGHFRUUHFFLyGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHSHUDXQDDJUXSDFLyGHFDEOHVDO·DLUH
DLUH
1Ô0GHFDEOHVWULSXOHVVLVR
1Ô0GHFDEOHVWULSXOHVVLVRGHWHUQVG
1Ô0GHFDEOHVWULSXOHVVLVRGHWHUQVG·
HWHUQVG·XQLSRODUVGLVSRVDWV
GHWHUQVXQLSRODUVGLVSRVDWV
KRULW]RQWDOPHQW
KRULW]RQWDOPHQW
YHUWLFDOPHQW
YHUWLFDOPHQW
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3HULQVWDOÃODFLyVRWDWXEV·DSOLFDXQIDFWRUGH
48$'5(
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3HUDXQDDJUXSDFLyGHFDEOHVWULSXOHVVLVRWHUQVG·XQLSRODUVDPEXQDVHSDUDFLyLQIHULRUDXQGLjPHWUHL
VXSHULRU D XQ TXDUW GH GLjPHWUH LQVWDOÃODWV HQ VDIDWD SHUIRUDGD pV D GLU DPE ERQD FLUFXODFLy G·DLUH
HQWUHHOOVV·DSOLFDUDQHOVIDFWRUVGHFRUUHFFLyGHO48$'5((VFRQVLGHUDFRPDGLjPHWUHG·XQ
WHUQGHFDEOHVXQLSRODUVHOGLjPHWUHGHODFLUFXPIHUqQFLDFLUFXPVFULWD
48$'5(

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 

3HULQVWDOÃODFLyDOVROV·DSOLFDVREUHHOVDOWUHVIDFWRUVXQIDFWRUGH

9 SROLFORUXUGHYLQLO 
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' HWLOqSURSLOq 

 5 SROLHWLOqUHWLFXODW 













































































(OV IDFWRUV GH FRUUHFFLy D HPSUDU SHU D XQ JUXS GH FDEOHV HQ LQVWDOÃODFLy HQWHUUDGD  VROD FDSD  HV
WUREHQLQGLFDWVDO48$'5(  SHUDXQDWHPSHUDWXUDGHOWHUUHQ\GHYLQWLFLQFJUDXV FHQWtJUDGV
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



& LXQDUHVLVWLYLWDWWqUPLFDGHD&FP:3HUDFRUUHFFLRQVGHWHPSHUDWXUDYHXUHHO48$'5(
3HUDFRUUHFFLRQVSHUUHVLVWLYLWDWWqUPLFDGHOWHUUHQ\YHXUH48$'5(

GHFRUUHFFLySHUDWHPSHUDWXUHVGHO·DLUHDPELHQWGLIHUHQWVGHTXDUDQWDJUDXVFHQWtJUDGV & YpQHQ
GRQDWVDO48$'5(TXHFRLQFLGHL[DPEOD7$8/$,9,7&0,%7

/HV LQWHQVLWDWV Pj[LPHV DGPLVVLEOHV GHO 48$'5(  HVWDQ FDOFXODGHV SHU QR VREUHSDVVDU XQD
WHPSHUDWXUDHQHOFRQGXFWRUGHVHWDQWDFLQFJUDXVFHQWtJUDGV & SHUDOVFDEOHVGHSROLFORUXUGHYLQLO
YXLWDQWDFLQFJUDXVFHQWtJUDGV & SHUDOVGHJRPDEXWtOLFDLQRUDQWDJUDXVFHQWtJUDGV & SHUDOV
G·HWLOqSURSLOqRSROLHWLOqUHWLFXODW

48$'5(

48$'5(
)DFWRUVGHFRUUHFFLyGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHSHUGLIHUHQWVFDEOHVHQWHUUDGHVHQODPDWHL[D
)DFWRUVGHFRUUHFFLyGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHSHUGLIHUHQWVFDEOHVHQWHUUDGHVHQODPDWHL[D
UDVD
UDVD
1GHFDEOHVWULSRODUVRWHUQVGHXQLSRODUV
1GHFDEOHVWULSRODUVRWHUQVGHXQLSRODUV
)DFWRU

















•

6·DSOLTXHVVLQHOVIDFWRUVGHFRUUHFFLyG·DTXHVW48$'5(TXDQODVHSDUDFLyHQWUHFDEOHVWULSRODUV
RWHUQVGHFDEOHVXQLSRODUVVLJXLGHVHWFHQWtPHWUHV FP  XQPDy 

•

(Q HO FDV G·LQVWDOÃODUVH HQ PpV G·XQD FDSD V·DSOLFDUDQ XQ FRHILFLHQW GH  SHU FDGD FDSD
VREUHHOVYDORUVGHO48$'5(

•

$TXHVW48$'5(FRLQFLGHL[DPEODWDXOD,9,7&0,%7;DU[HVVXEWHUUjQLHVSHUDGLVWULEXFLy
G·HQHUJLDHOqFWULFD
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$TXHVWV IDFWRUV V·DSOLTXHQ D DJUXSDFLRQV GH FDEOHV WUHQDWV VHSDUDWV HQWULV Vt TXH XQD GLVWjQFLD ´,µ WDO
TXH


(VFRQVLGHUDFRPDGLjPHWUHG·XQFDEOHWUHQDWHOGHOVHXFHUFOHFLUFXPVFULW
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(OVWLSXV1RUPHVGHIDEULFDFLyGHO FDEOHHQLQVWDOÃODFLRQVVRWDWXEDO·LQWHULRUG·HGLILFLVVH VHOHFFLRQHQ
G·DFRUGDPEDOOzTXHV·KDLQGLFDWDO48$'5(HQIXQFLyGHODVHYDDSOLFDFLy













(OVWLSXVPpVFRP~DHPSUDUV·LQGLTXHQDO48$'5(LHOVFRQGXFWRUVFRPSOLUDQOD1RUPD81(
























/DGHVLJQDFLyQRUPDOLW]DGDVREUHODFRPSRVLFLyG·DTXHVWVVHUjG·DFRUGDPEHO48$'5(

'LPHQVLRQDPHQW



/HV LQWHQVLWDWV Pj[LPHV DGPLVVLEOHV SHU DOV FDEOHV DPE DwOODPHQW HQ VHF   9 SHU D
LQVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVHQHGLILFLVV·LQGLTXHQDO48$'5(
48$'5(

48$'5(
5HVLVWLYLWDW7qUPLFD
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IDEULFDFLy

$SOLFDFLRQV
$SOLFDFLRQV

$TXHVW48$'5(FRLQFLGHL[DPEOD7DXOD9,,7&0,%7
(OV IDFWRUV GH FRUUHFFLy HQ FDV G·DJUXSDFLy GH FDEOHV DwOODWV WUHQDWV HQ IHL[ GH  N9 GH WHQVLy
QRPLQDOYpQHQGRQDWVDO48$'5(TXHFRLQFLGHL[DPEOD7DXOD,,,,7&0,%7(OVIDFWRUV
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1GHFRQGXFWRUHV
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XQD LQVWDOÃODFLy SHU D VXEPLQLVWUDPHQW WULIjVLF DPE QHXWUH HO QHXWUH WDPSRF HV SUHQGUj HQ
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•

3HUDWHPSHUDWXUDDPELHQWGLIHUHQWGHTXDUDQWDJUDXVFHQWtJUDGV & V·DSOLFDUDQHOVIDFWRUV
GHO48$'5(
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.
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(OV FDEOHV GH FRQWURO SHU D WHQVLRQV GH  L  9 HVWDQ GHVWLQDWV D LQVWDOÃODFLRQV IL[HV GH FRQWURO
DwOODWVDPESROLFORUXUGHYLQLOJRPDHWLOqSURSLOqLRSROLHWLOqUHWLFXODWDPEDUPDGXUDRVHQVHPHWjOÃOLFD



















&RPSOLUDQDPEOD1RUPD81(HQODVHYDFRQVWUXFFLyLDVVDMRVHQIjEULFD
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$TXHVW48$'5(FRLQFLGHL[DPEOD7DXOD,,,,7&0,%7´,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVRUHFHSWRUHVµLHOVVHXV
FRHILFLHQWV VyQ QRPpV DSOLFDEOHV HQ DJUXSDPHQWV GH FDEOHV ILQV D  9 GH WHQVLy QRPLQDO LQVWDOÃODWV
EDL[WXESURWHFWRU

&$%/(6'(&21752/

•

(OVFRQGXFWRUVFRPSOLUDQDPEOD1RUPD81(

•

(OV DwOODPHQWV L FREHUWHV FRPSOLUDQ DPE OD 1RUPD 81( (1 VHJRQV HO WLSXV
G·DwOODPHQWLFREHUWDXWLOLW]DWVHQO·H[HFXFLyGHOFDEOH

7RWVHOVFRQGXFWRUVVHUDQGHFRXUH1RUPD81(/DVHFFLyPtQLPDDXWLOLW]DUVHUjG·XQLPLJ
PLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP 

&21'8&7256'(3527(&&,Ð
(QWRWDLQVWDOÃODFLyHOVFLUFXLWVSRUWDUDQLQFRUSRUDGDHQHOSURSLFDEOHRDOFRQGXFWHXQFRQGXFWRUDwOODW
GH FRORU JURFYHUG TXH HQ HO VLVWHPD GH SRVDGD D QHXWUH DQLUj XQLW DO QHXWUH WHUUD DEDQV GHO
GLIHUHQFLDOIOXL[FDSFDVGHVSUpVG·DTXHVW 
/D VHFFLy PtQLPD GHO FRQGXFWRU GH SURWHFFLy &3  VHUj OD LQGLFDGD DO 48$'5(  $TXHVW
48$'5(FRLQFLGHL[DPEOD7DXOD9,7&0,%7L,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVRUHFHSWRUHV3UHVFULSFLRQVGH
FDUjFWHUJHQHUDO
48$'5(
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 $PEXQPtQLPGH

;5 3ROLHWLOqUHWLFXODW 81(5(%7 

 PP VL HOV FRQGXFWRUV GH SURWHFFLy QR IRUPHQ SDUW GH OD FDQDOLW]DFLy G·DOLPHQWDFLy L WHQHQ XQD
SURWHFFLyPHFjQLFD

48$'5(
)DFWRUVGHFRUUHFFLyGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHHQIXQFLyGHODWHPSHUDWXUDP
)DFWRUVGHFRUUHFFLyGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHHQIXQFLyGHODWHPSHUDWXUDPLWMDQD
VGHFRUUHFFLyGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHHQIXQFLyGHODWHPSHUDWXUDPLWMDQDDPELHQW
LWMDQDDPELHQW
DPELHQW
7LSXVG·
7LSXVG·DwOODPHQW
DwOODPHQW

027256(/Ë&75,&6
027256(/Ë&75,&6

7HPSHUDWXUD & 


















 PP VL HOV FRQGXFWRUV GH SURWHFFLy QR IRUPHQ SDUW GH ID FDQDOLW]DFLy G·DOLPHQWDFLy L QR WHQHQ XQD
SURWHFFLyPHFjQLFD
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7RWV HOV PRWRUV VHUDQ G·LQGXFFLy DPE URWRU HQ JjELD G·HVTXLURO L GH GLVVHQ\ 1(0$ WLSXV % R PRWRU
HXURSHX HTXLYDOHQW /D VHYD IDEULFDFLy VHUj QDFLRQDO 6·HQWpQ SHU HTXLYDOHQW HO GH SDUHOO LQWHQVLWDWV
OOLVFDPHQWLUHQGLPHQWVLPLODU
4XDQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH SDUHOO GH OD PjTXLQD DFFLRQDGD KR H[LJHL[L V·HPSUDUj HO GLVVHQ\ GH OD
1(0$WLSXV&RPRWRUHXURSHXHTXLYDOHQW
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6HUDQ FRQVWUXwWV DPE SURWHFFLy PtQLPD ,3  L DwOODPHQW FODVVH ) DPE DwOODPHQW FODVVH % (Q H[WHULRUV
VHUDQG·H[HFXFLyLQWHPSqULH

&D &Q
(OOOLVFDPHQWpVVXSHULRUDOFLQFSHUFHQW   HQWUHHOVHW  LHOTXLQ]H  SHUFHQW 

(Q DPELHQWVSHULOORVRVHOV PRWRUV VHUDQGH GLVVHQ\DSWH SHU D OD FODVVLILFDFLy GH OD ]RQD OD TXDO FRVD
V·LQGLFDUjHQHO)XOOGH'DGHVGHOPRWRU
/DIRUPDFRQVWUXFWLYDHVWDUjG·DFRUGDPE',1LV·LQGLFDUjHQOD)XOODGH'DGHV
4XDQOD&RPSDQ\LDHOqFWULFDDOLPHQWDHQEDL[DWHQVLyO·DUUHQFDGDVHUjGLUHFWDSHUDSRWqQFLHVPHQRUV
GH&9 ·N: DPEO·DFRUGSUHYLDPEDTXHVWDLHVWUHOODWULDQJOHHQSRWqQFLHVVXSHULRUV

8WLOLW]DFLy HQ SUHPVHV FLVDOOHV JUXHV DVFHQVRUV PXQWDFjUUHJXHV SOHFV GH [DSD HWF 3HU OD QDWXUD
G·DTXHVWHVDSOLFDFLRQVODSRVDGDHQPDU[DDWHQVLyUHGXwGDQRHVFRQVLGHUDVDWLVIDFWzULD

7LSXV)
0RWRUTXHGyQDXQSDUHOOUHGXwWDPEXQDLQWHQVLWDWG·DUUHQFDGDUHGXwGDHQWUH·L·,Q

(Q LQVWDOÃODFLRQV GH WLSXV LQGXVWULDO DPE FHQWUH GH WUDQVIRUPDFLy SURSL O·DUUHQFDGD GH WRWV HOV PRWRUV
VHUjHQGLUHFWH

(VFRQVWUXHL[SHUHYLWDUO·DUUHQFDGDDWHQVLyUHGXwGDHQHOVPRWRUVLJXDOVRPDMRUVGH&9 ·N: GHO
WLSXV%L&

/DLQWHQVLWDWG·DUUHQFDGDGLUHFWDVHUjPHQRUTXH,Q

1RPpV V·XWLOLW]DUj SHU DFFLRQDU DSDUHOOV DPE PROW SRFD FjUUHJD HQ O·DUUHQFDGD FRP VyQ HOV JUXSV
PRWRUJHQHUDGRULHOVYHQWLODGRUV

/DVHYDSODFDGHFDUDFWHUtVWLTXHVVHUjG·DFHULQR[LGDEOHFDUDJRODGDDODFDUFDVVD

(OVHX~VVHUjUHVWULQJLWMDTXHOHVQHFHVVLWDWVGHWRWHVOHVDSOLFDFLRQVHVSRGHQVDWLVIHUDPEHOVWLSXV%L
&

4XDQWLQJXLQSHVRVGHYLQWLFLQFTXLORVRPDMRUVSRUWDUDQDUPHOOHVG·HOHYDFLy
(QSRWqQFLHVPDMRUVGH&9 N: SRUWDUDQUHVLVWqQFLHVDQWLFRQGHQVDFLy

&$5$&7(5Ì67,48(635,1&,3$/6'(0272567,386%,&

([FHSWH QHFHVVLWDWV GH PXQWDWJH OD VHYD FDL[D GH FRQQH[Ly VH VLWXDUj D OD GUHWD L OD GH FRQQH[Ly D
UHVLVWqQFLHVDO·HVTXHUUDPLUDQWDOPRWRUGHVGHO·DFREODPHQW

0272561(0$'·,1'8&&,Ð$0%52725'(*%,$
$TXHVWVPRWRUVVyQFODVVLILFDWVHQ1RUPHV1(0$HQHOVFLQFWLSXVVHJHQWV

7LSXV$
3URMHFWDWSHUUHVLVWLUO·DUUHQFDGDDSOHQDWHQVLyDPEOHVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWV

$OV 48$'5(6  L   V·LQGLTXHQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV SULQFLSDOV GHOV PRWRUV WLSXV % L & HQ
IXQFLy GH OD VHYD SRWqQFLD QRPLQDO HQ FDYDOOV GH YDSRU &9  (Q HOV GLWV 48$'5(6 V·LQGLTXHQ HOV
SHUFHQWDWJHVHQIXQFLyGHOFRUUHVSRQHQWYDORUQRPLQDOLXQDIUHTqQFLDGH+]SHUD
•

,QWHQVLWDWG·DUUHQFDGD ,D 

•

3DUHOOG·DUUHQFDGD &D 

•

3DUHOOPj[LP HQDUUHQFDGD  &PD[ 
48$'5(

•

3DUHOOQRUPDO,QWHQVLWDWG·DUUHQFDGDQRUPDO

•

(OOOLVFDPHQWDSOHQDFjUUHJD FLQFSHUFHQW

•

/DVHYDLQWHQVLWDWDPEURWRUEORTXHMDWDODWHQVLyQRPLQDOGLYHUVDHQWUHOQLOQ

•

(QSRWqQFLHVVXSHULRUVD&9R·N:V·DUUHQFDUDQDPEXQDWHQVLyUHGXwGDHVWUHOODWULDQJOH
SHUVXSHUDUOHVVHYHVLQWHQVLWDWVG·DUUHQFDGDHOVOtPLWVHVWDEOHUWVSHUOHV&RPSDQ\LHVHOqFWULTXHV
VXEPLQLVWUDGRUHV

 

3RWqQFLDGHO
3RWqQFLDGHO
PRWRU
PRWRU

7LSXV%
3URMHFWDWSHUUHVLVWLUO·DUUHQFDGDDSOHQDWHQVLypVHOPpVXVDWGHWRWVHOVWLSXVLOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV
VyQ
•

3DUHOOQRUPDO,QWHQVLWDWG·DUUHQFDGDUHGXwGD

•

/DLQWHQVLWDWDPEURWRUEORTXHMDWDODWHQVLyQRPLQDOpVPHQRURLJXDOTXH,Q

•

(OVHXOOLVFDPHQWDSOHQDFjUUHJDpVPHQRUGHOFLQFSHUFHQW  

•

(Q SRWqQFLHV LQIHULRUV D  &9 R · N: V·DUUHQFDUj HQ GLUHFWH SUqYLD FRQVXOWD DPE OD
&RPSDQ\LDG·HQHUJLD3HUDSRWqQFLHVLJXDOVRPDMRUVV·DUUHQFDUjHQHVWUHOODWULDQJOH

&9
&9

0RWRUWLSXV´%µ
0RWRUWLSXV´%µ
´%µ

0RWRUWLSXV´%µ
0RWRUWLSXV´%µ
´%µ

USP 

USP 

,D
,D

&D
&D

&Pi[
&Pi[

,D
,D

&D
&D

&Pi[
&Pi[

Pj[LPD 

PtQLPD 

PtQLPD 

Pj[LPD 

PtQLPD 

PtQLPD 

ILQV&9

²





²





D&9

²





²





D&9

²





²





D&9

²





²





48$'5(
3RWqQFLDGHOPRWRU
3RWqQFLDGHOPRWRU
QFLDGHOPRWRU

0RWRUWLS
0RWRUWLSXV
WRUWLSXV´&µ
XV´&µ
´&µ
USP 

7LSXV&
0RWRUGHURWRUHQGREOHJjELD

&9
&9

,D
,D

&D
&D

&Pi[
&Pi[

Pj[LPD 

PtQLPD 

PtQLPD 

(Q O·DUUHQFDGDODPDMRUSDUWGHODFRUUHQWSDVVDSHU ODJjELDVXSHULRU TXHWpPDMRUUHVLVWqQFLDSHUOD
TXDO FRVD SHU D XQDPDWHL[D LQWHQVLWDW G·DUUHQFDGD DTXHVW PRWRUWp XQ SDUHOO G·DUUHQFDGD VXSHULRU D
O·HVWDEOHUWSHUDXQPRWRUGHOWLSXV%

ILQV&9

²





(QSRWqQFLHVLJXDOVRPDMRUVGH&9R.:6·DUUHQFDUDQDPEWHQVLyUHGXwGD HVWUHOODWULDQJOH 

D&9

²





D&9

²





D&9

²





7LSXV'
0RWRUGHJUDQUHVLVWqQFLDURWzULFD
3URGXHL[XQSDUHOOHOHYDWHQO·DUUHQFDGDDPEXQDLQWHQVLWDWG·DUUHQFDGDSHWLWD VLPLODUDOVWLSXV%L& 
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



(OSDUHOOG·DUUHQFDGDGHOPRWRUVHUjFRPDPtQLPHOFHQWYLQWLFLQFSHUFHQW  GHOSDUHOOUHVLVWHQW
GHODPjTXLQDDFFLRQDGD

Ca ≥

125·Cr

100

3HUDODGHWHUPLQDFLyGHOSDUHOOQRPLQDO SDUHOOQRUPDO HQIXQFLyGHODSRWqQFLDLGHOHVUHYROXFLRQVGHO
PRWRUV·XWLOLW]DUjODIyUPXODVHJHQW

WLSXV1(0$GHPRWRUG·DFRUGDPEHO48$'5(

,17(16,7$7'·$55(1&$'$'·8102725'·,1'8&&,Ð$0%52725(1*%,$'·(648,52/
(OV PRWRUV HV GHILQLUDQ G·DFRUG FD OD SRWqQFLD L OD UHVWD GH FDUDFWHUtVWLTXHV PHFjQLTXHV GH O·HTXLS D
PRXUHVHOHFFLRQDQWHQIXQFLyGHOUDWL3RWqQFLDDEVRUELGD .9$ 3RWqQFLDQRPLQDO +3 ODOOHWUDFODXGHOD
1RUPD1(0$G·DFRUGDPEHO48$'5(
/DLQWHQVLWDWG·DUUHQFDGDHVFDOFXODUjSHUODIyUPXODVHJHQW

KVA
·HP·1000
Ia = HP
K ·tensión línia

125·Cr

Ca ≥
100
VHQW
•

&QSDUHOOQRPLQDOHQPHWUHVTXLORJUDP

. SHUDPRQRIjVLFD

•

&9SRWqQFLDQRPLQDOHQFDYDOOVGHYDSRU

. SHUDWULIjVLFD

•

USPYHORFLWDWHQUHYROXFLRQVSHUPLQXW

6HQW

/HVUHODFLRQVHQWUHSDUHOOVLHQWUHLQWHQVLWDWVVHUDQOHVLQGLFDGHVDO48$'5(LOHVYDULDFLRQVGH
YHORFLWDWSDUHOOYpQHQUHSUHVHQWDGDHQODFRUEDGHOPDWHL[

,D LQWHQVLWDWDEVRUELGDSHOPRWRUGXUDQWO·DUUHQFDGD
48$'5(

48$'5(

/OHWUDFODXGH.9$+3DPEPRWRUEORTXHMDW DO·DUUHQFDGD 


(OOOLVFDPHQWPj[LPSHUDPRWRUVGHOVWLSXV%L&GRQDWHOWDQWSHUFHQWGHODYHORFLWDWGHVLQFURQLVPH
YHORFLWDW GHO FDPS JLUDWRUL GH O·LQGXFWRU R HVWDWRU  QR VXSHUDUj HOV YDORUV LQGLFDWV SHU D OHV GLVWLQWHV
SRWqQFLHVDO48$'5(VHJRQVODIyUPXODVHJHQW

g% =



nestator − nrotor
·100 
nestator

$
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-
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D
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D
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D

3

D

*

D

5

D

+

D

6

D

&/$66('(6(59(,,)$&725'(6(59(,3(5$8102725'·,1'8&&,Ð7,3861(0$$0%52725(1
*%,$'·(648,52/
&ODVVHVGH6HUYHL
&RQVLGHUDUHPWUHVFODVVHVGHVHUYHLVHJRQVHOWHPSVGHIXQFLRQDPHQWLODLQWHQVLWDWGHOV[RFVRFRSVHQ
HOIXQFLRQDPHQWODPHYDFRPODSHULRGLFLWDWRIUHTqQFLDDPETXqHVSURGXHL[HQ
$TXHVWHVWUHVFODVVHVGHVHUYHLVyQ

VHQW
•

J OOLVFDPHQW

•

Q YHORFLWDWV

ILQV&9 

Pj[LP

D&9  

Pj[LP

&9LPDMRUV  

Pj[LP

•

&ODVVH,&jUUHJDFRQVWDQWTXHQRH[FHGHL[HOUqJLPQRUPDOHQXQPRWRUTXHWUHEDOODYXLWKRUHV
DOGLDRPRGHUDGRVFRSVGHFjUUHJDRQHOVHUYHLVLJXLLQWHUPLWHQW

•

&ODVVH,,&jUUHJDFRQVWDQWTXHQRH[FHGHL[DODGHUqJLPQRUPDOHQXQPRWRUTXHWUHEDOOLYLQW
LTXDWUHKRUHVDOGLDRPRGHUDWVFRSVGHFjUUHJDTXDQWUHEDOODXQHVYXLWKRUHVDOGLD

•

&ODVVH ,,, 0RGHUDWV FRSV GH FjUUHJD HQ HO VHUYHL GH YLQWLTXDWUH KRUHV DO GLD R IRUWV FRSV GH
FjUUHJDTXDQWUHEDOOLYXLWKRUHVDOGLD

(O48$'5(LQGLFDOHVFODVVHVGHVHUYHLSHUDDOJXQHVDSOLFDFLRQVWtSLTXHV

6(/(&&,Ð'(/027251(0$$87,/,7=$5 1(0$7,386%&2' 
(Q JHQHUDO V·XWLOLW]DUj HO GLVVHQ\ ©%ª GH 1(0$ WUHW TXH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO SDUHOO GH O·HTXLS D
PRXUHH[LJHL[LQHOGLVVHQ\©&ªR©'ª
(Q IXQFLy GHO WLSXV GH PjTXLQD D DFFLRQDU WLSXV GH FjUUHJD  L OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV VHUj HOHJLW HO
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



7LSXVGHFDUJD

&RQVW

9DULDE

&RQVW

9DULDE

9DULDE

9DULDE

DKRUHVGLD
DKRUHVGLD

9DULDE

$UUDQFDGHV

1RIUHF

1RIUHF

1RIUHF

1RIUHF

)UHF

)UHF

)UHF

3XQWHVGHFDUJD

%DL[HV

(OHY

%DL[HV

(OHY

(OHY

(OHY

(OHY

3DUHOOG·DUUHQFDGD

1RUPDO

1RUPDO

(OHY

1RUPDO

1RUPDO

0LWMj

(OHY

3'GHOVLVWHPD

%DL[

%DL[

%DL[

%DL[

(OHY

(OHY

(OHY

KRUHVGLD
KRUHVGLD

&DUJDXQLIRUPH 6HUYHL*HQHUDO 

)DFWRUGHVHUYHL

)DFWRUGHVHUYHL

&RSVPRGHUDWV 6HUYHL(VSHFLDO 

)DFWRUGHVHUYHL

)DFWRUGHVHUYHL

&RSVIRUWV 6HUYHL3HVDW 

)DFWRUGHVHUYHL

)DFWRUGHVHUYHLD

5(1',0(1761250$/6$/6027256'·,1'8&&,Ð$0%52725(1*%,$'·(648,52/
(O 48$'5(  IDFLOLWD DOV HIHFWHV RULHQWDWLXV HOV UHQGLPHQWV QRUPDOV GHOV PRWRUV DPE URWRU HQ
JjELD
48$'5(

7LSXVG·DSOLFDFLRQV

%RPEHV
&HQWU
9HQWLO
&RPSUH
VV
FDUJD

0jTXLQD &RPSUH
HLQD
VVRU
FDPE
FDUJD

3XQ[RQD
GRUHV

'REODGR
UV

%RPEHV
qPERO

&DVRV
QRUPDO

7UHILODGR
UHV

*UXHV

3RWqQFLDGHOPRWRUHQ&9
3RWqQFLDGHOPRWRUHQ&9

([WUDFWRUV

0XQWDFD
UJXHV

;DSD

&LQWHV
WUDQVS

'HODODSOHQDFDUJD

'HD&9

'HODODSOHQDFDUJD

'HD&9

'HODODSOHQDFDUJD

'HD&9

'HODODSOHQDFDUJD

'HD&9

'HODODSOHQDFDUJD

*5$1'5,(6&216758&7,9(6,327Ë1&,(61250$/,7=$'(63(5$027256'(&216758&&,Ð
(8523($

7LSXVGHPRWRU

%

%

&

%

'

&R'

)XQFLRQDPHQW

&RQW

&RQW

&RQW

&RQWR
,QWHUP

,QWHUP

,QWHUP

(VSHF

%DVDQWQRVHQOHV1RUPHV81(  $',1LUHFRPDQDFLy&(,ODJUDQGjULDGH
FDUFDVVDLOHVSRWqQFLHVQRUPDOLW]DGHVVHUDQOHVLQGLFDGHVDO48$'5(
/HV SRWqQFLHV QRPLQDOV HVWDQ GRQDGHV HQ FDYDOOV &9  DPE OD VHYD HTXLYDOqQFLD DSUR[LPDGD HQ
TXLORZDWV N: (OVYDORUVG·LQWHQVLWDWQRPLQDO ,Q LIDFWRUGHSRWqQFLD FRV VyQDSUR[LPDWVREWLQJXWVGH
IDEULFDQWVQDFLRQDOVSDUWLQWG·XQDWHQVLyGH9 WULIjVLFD D+]
48$'5(

48$'5(
$SOLFDFLRQV
$SOLFDFLRQV

&RSGHFDUJD
&RSGHFDUJD
GHFDUJD
8QLIRUPH

0RGHUDW

,R,,

%RPEHVFHQWUtIXJXHV

8QLIRUPH

0RGHUDW

,R,,

$PDVDGRUHV





0RGHUDW

,,

7DOODGRUHV





0RGHUDW
0RGHUDW

,,

&ODULILFDGRUHV
)LOWUHVGHEXLW
&RPSUHVVRUHVFHQWUtIXJXHV

8QLIRUPH




*UDQGjULD
*UDQGjULD

&ODVV
&ODVVHGHVHUYHL
HGHVHUYHL
HL

$JLWDGRUV

6HSDUDGRUHV

5HQGLPHQW
5HQGLPHQW

0HQRUGH&9 IUDFFLRQjULD 

0RGHUDW

8QLIRUPH

&RQVW
&RQVW
&DUFDVV
&DUFDVVD

SROVUS
SROVUSP
VUSP
&9
&9

.:
.:

,Q $ 

SROVUSP
SROVUSP
FRVϕ
FRVϕ

&9
&9

.:
.: 

,Q $ 

FRVϕ
FRVϕ

,,
,R,,
,,
,R,,

)DFWRUGHVHUYHL
(O48$'5(LQGLFDHOIDFWRUGHVHUYHLDVHOHFFLRQDUHQIXQFLyGHOVFRSVGHFjUUHJDLHOWHPSVGH
IXQFLRQDPHQWGLDULTXHHVUHTXHUHL[L
48$'5(
7LSXVGHVHUYHLVHJRQVHOVFRSV
7LSXVGHVHUYHLVHJRQVHOVFRSVGHFDUJD
HOVFRSVGHFDUJD
GHFDUJD
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 

7HPSVGHIXQFLRQDPHQWGLDUL
7HPSVGHIXQFLRQDPHQWGLDUL
GLDUL 


3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 
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3ULPHUD[LIUD
FDUDFWHUtVWLFD
FDUDFWHUtVWLFD



*UDXGHSURWHFFLy
*UDXGHSURWHFFLy
URWHFFLy
'HILQLFLyDEUHXMDGD
'HILQLFLyDEUHXMDGD
0jTXLQDQRSURWHJLGD

'HILQLFLy
'HILQLFLy
1RH[LJLUjFDSSURWHFFLyGHOHVSHUVRQHVFRQWUD
HOV FRQWDFWHV DFFLGHQWDOV R LQYROXQWDULV DPE OHV
SDUWV HQ WHQVLy R DPE OHV SHFHV HQ PRYLPHQW
LQWHULRUVDO·HQYROYHQWGHODPjTXLQD
1RH[LJLUjFDSSURWHFFLyGHOHVPjTXLQHVFRQWUD
ODSHQHWUDFLyGHFRVVRVVzOLGVHVWUDQ\V



0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD HOV ([LJLUj OD SURWHFFLy FRQWUD HOV FRQWDFWHV
FRVVRV VzOLGV VXSHULRUV D  DFFLGHQWDOV R LQYROXQWDULV G·XQD JUDQ VXSHUItFLH
PP
GHOFRVKXPjSHUH[HPSOHODPjDPEOHVSDUWV
HQ WHQVLy R DPE OHV SHFHV HQ PRYLPHQW LQWHULRU
D O·HQYROYHQW GH OD PjTXLQD SHUz QR FRQWUD
O·DFFHVVLELOLWDW YROXQWjULD D OHV GLWHV SDUWV R
SHFHV
([LJLUj OD SURWHFFLy FRQWUD OD SHQHWUDFLy GH
FRVVRVVzOLGVHVWUDQ\VGHJUDQVGLPHQVLRQVDPE
GLjPHWUH VXSHULRU D FLQTXDQWD PLOÃOtPHWUHV 
PP 



0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD HOV ([LJLUjODSURWHFFLyFRQWUDHOVFRQWDFWHVGHOVGLWV
FRVVRV VzOLGV VXSHULRUV D  DPE OHV SDUWV HQ WHQVLy R DPE OHV SHFHV HQ
PP
PRYLPHQWLQWHULRUVDO·HQYROYHQWGHODPjTXLQD
([LJLUj OD SURWHFFLy FRQWUD OD SHQHWUDFLy GH
FRVVRV VzOLGV HVWUDQ\V GH GLPHQVLRQV PLWMDQHV
DPE GLjPHWUH VXSHULRU D GRW]H PLOÃOtPHWUHV 
PP 



0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD HOV ([LJLUj OD SURWHFFLyFRQWUDHOV FRQWDFWHV G·HLQHV
FRVVRVVzOLGVVXSHULRUVDPP ILOV R REMHFWHV DQjOHJV GH JUXL[ VXSHULRU D XQ
PLOÃOtPHWUH  PP  DPE OHV SDUWV HQ WHQVLy R
DPEOHVSHFHVHQPRYLPHQWLQWHULRUDO·HQYROYHQW
GHODPjTXLQD
([LJLUj OD SURWHFFLy FRQWUD OD SHQHWUDFLy GH
FRVVRV VzOLGV HVWUDQ\V GH GLPHQVLRQV SHWLWHV
DPEGLjPHWUHVXSHULRUDXQPLOÃOtPHWUH PP 
D H[FHSFLy GHOV SDVVRV SUHFLVRV SHU D OD
YHQWLODFLy DVSLUDFLy L EXIDW GHOV YHQWLODGRUV
H[WHULRUV  L O·RULILFL GH EXLGDWJH GH O·DLJXD GH
FRQGHQVDFLy GH PjTXLQHV WDQFDGHV TXH SRGHQ
WHQLUHOJUDX

*5$86'(3527(&&,Ð6(5*21681(
(OVJUDXVGHSURWHFFLyTXHVHVROÃOLFLWLQVHUDQLQGLFDWVDPEOHVOOHWUHV,3R,3:VLHVYROSHUDLQWHPSqULH
VHJXLGHVGHGXHV[LIUHVFDUDFWHUtVWLTXHV
(OJUDXGHSURWHFFLyFRUUHVSRQHQWDODSULPHUD[LIUDFDUDFWHUtVWLFD 3URWHFFLy0HFjQLFD VHVHOHFFLRQDUj
DO48$'5(
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 





0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD OD ([LJLUj SURWHFFLy FRQWUD HOV FRQWDFWHV DPE OHV
SROV
SDUWV HQ WHQVLy R DPE OHV  SHFHV HQ PRYLPHQW
LQWHULRUVDO·HQYROYHQWGHODPjTXLQD
([LJLUj SURWHFFLy FRQWUD HOV GLSzVLWV SHUMXGLFLDOV
GHSROV
1R V·LPSHGLUj WRWDOPHQW OD SHQHWUDFLy GH SROV
SHUzQRREVWDQWDL[zODSROVQRKDXUjGHSRGHU
SHQHWUDU HQ TXDQWLWDW VXILFLHQW FRP SHU LPSHGLU
HOERQIXQFLRQDPHQWGHODPjTXLQD

(O JUDX GH SURWHFFLy FRUUHVSRQHQW D OD VHJRQD [LIUD FDUDFWHUtVWLFD 3URWHFFLy FRQWUD O·DLJXD  VH
VHOHFFLRQDUjGHO48$'5(
6HJRQD[LIUD
FDUDFWHUtVWLFD
FDUDFWHUtVWLFD


*UDXGHSURWHFFLy
*UDXGHSURWHFFLy
'HILQLFLyDEUHXMDGD
'HILQLFLyDEUHXMDGD



6(*21$;,)5$&$5$&7(5Ì67,&$
6(*21$;,)5$&$5$&7(5Ì67,&$
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(OJUDXGHSURWHFFLyGHOPRWRUHVWDUjHQIXQFLyGHODSURWHFFLyPHFjQLFDLFRQWUDO·DLJXDUHTXHULGDHQ
O·jUHDGHWUHEDOOHQTXqV·LQVWDOÃOLSHUzHQWRWFDVHOJUDXPtQLPGHSURWHFFLyVHUj,3
'HILQLFLy
'HILQLFLy

)250$&216758&7,9$



1RSURWHJLGD



0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD OD /HV JRWHV G·DLJXD QR KDXUDQ GH SURGXLU HIHFWHV
FDLJXGD YHUWLFDO GH JRWHV SHUMXGLFLDOV
G·DLJXD



48$'5(
3ULPHUD[LIUD
FDUDFWHUtVWLFD
FDUDFWHUtVWLFD



7RWV HOV PRWRUV VXEPLQLVWUDWV WLQGUDQ OD IRUPD FRQVWUXFWLYD VHOHFFLRQDGD G·DFRUG DPE OD 1RUPD 81(
   ´0jTXLQHV HOqFWULTXHV URWDWLYHV VtPEROV GH IRUPHV GH FRQVWUXFFLy L PXQWDWJH &RGL
VLPSOHµ

$Î//$0(17,7(03(5$785(60;,0(6$'0,66,%/(6$/$048,1$(/Ë&75,&$
/·DwOODPHQWPtQLPUHTXHULWVHUjGHFODVVH%

0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD OHV /D FDLJXGD YHUWLFDO GH JRWHV QR KDQ GH SURGXLU
FDLJXGHV G·DLJXD YHUWLFDO DPE HIHFWHV SHUMXGLFLDOV TXDQ O·HQYROYHQW HVWj
XQD LQFOLQDFLy Pj[LPD GH q LQFOLQDGDILQVDqGHFDGDFRVWDWGHODYHUWLFDO
GHO·HQYROYHQW

(V FRQVLGHUDUj FRP D WHPSHUDWXUD DPELHQW OD GH O·DWPRVIHUD TXH HQYROWD O·HTXLS QRUPDOPHQW HV
FRQVLGHUDXQDWHPSHUDWXUDPj[LPDGHO·DPELHQWGHTXDUDQWDJUDXVFHQWtJUDGV & 



0jTXLQD SURWHJLGD
O·DLJXDGHSOXMD

6HJRQV OHV 1RUPHV 1(0$ OD WHPSHUDWXUD Pj[LPD DGPLVVLEOH YH GRQDGD SHO 48$'5(  SHU
DOVGLVWLQWVWLSXVG·DwOODPHQW



0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD OHV /·DLJXD SURMHFWDGD VREUH OD PjTXLQD GHV GH
SURMHFFLRQVG·DLJXD
TXDOVHYRO GLUHFFLy QR KDXUj GH SURGXLU HIHFWHV
SHUMXGLFLDOV

FRQWUD /·DLJXD HQ IRUPD GH SOXMD TXH FDLJXL IRUPDQW
DPEODYHUWLFDOXQDQJOHLQIHULRURLJXDODqQR
KDXUjGHSURGXLUHIHFWHVSHUMXGLFLDOV



0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD HOV /·DLJXD OODQoDGD SHU XQD HPERFDGXUD VREUH OD
UDMRVG·DLJXD
PjTXLQD GHV GH TXDOVHYRO GLUHFFLy QR KDXUj GH
SURGXLUHIHFWHVSHUMXGLFLDOV






(VFRQVLGHUDUjFRPDWHPSHUDWXUDUHDOG·XQHTXLSHQXQDGHOHVVHYHVSDUWVDODVXPDGHO·DXJPHQWGH
WHPSHUDWXUDGHODGLWDSDUWVREUHODGHO·DPELHQW

48$'5(

$wOODPH
QW

7HPSHUD
WXUD
Pj[LPD

7HPSHUD
WXUD
Pj[LPD

0jTXLQD
7HPSHUD
WXUD
DPELHQW

&ODVVH

'HEDQDW
PRWRU

'HEDQDW
WUDQVIRU
PDGRU

0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD HOV (QPDUJURVVDO·DLJXDQRKDXUjGHSHQHWUDUDOD
HPEDWVGHPDU
PjTXLQDHQTXDQWLWDWSHUMXGLFLDO

%

&

&

&

)

&

&

&

0jTXLQD SURWHJLGD FRQWUD HOV 6L VH VXEPHUJHL[ OD PjTXLQD HQ DLJXD VRWD XQD
HIHFWHVGHODLPPHUVLy
SUHVVLy L GXUDQW XQ WHPSV GHWHUPLQDWV QR KDXUj
GH SHQHWUDU DLJXD DO VHX LQWHULRU HQ TXDQWLWDW
SHUMXGLFLDO

+

&

&

&

0jTXLQDVXEPHUJLEOH

6L VH VXEPHUJHL[ OD PjTXLQD HQ DLJXD VRWD XQD
SUHVVLy GHWHUPLQDGD L GXUDQW XQ WHPSV LQGHILQLW
QR KDXUj GH SHQHWUDU DLJXD DO VHX LQWHULRU HQ
TXDQWLWDWSHUMXGLFLDO

6HJRQVOD1RUPD9'(ODVREUHWHPSHUDWXUDOtPLWDGPLVVLEOHYHGRQDGDSHO48$'5(
48$'5(
6REUHWHPSHUDWXUHVOtPLWVSHUDPjTXLQHVHOqFWULTXHV
$wOODPHQWFODVVH



)

+



(OV JUDXV GHSURWHFFLy PpV XVXDOV SHUD OHVPjTXLQHVHOqFWULTXHVURWDWLYHV VyQ HOV LQGLFDWV DO 48$'5(

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 

%

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



7RWV HOV GHEDQDWV D H[FHSFLy
GHOVVHJHQWV
(QURWOODPHQWV G·XQD FDSD
(QURWOODPHQWV GH FDPS GH
GXHVFDSHV







&

&

&







&

&

&

PDTXLQjULDTXHDTXHVWSRVDHQPRYLPHQWHVFRQVLGHUDFRP©IRUDGHODYLVWDGHO·RSHUDGRUªLV·DSOLFDUj
ODFRQVLGHUDFLyMDHVPHQWDGD
3HUDPRWRUVSRUWjWLOVXQDSUHVDGHFRUUHQWSHUDIRUoDSRWVHUXWLOLW]DGDFRPDPLWMjGHFRQQH[Ly
(OVPRWRUVSHUDODVHYDDUUHQFDGDLSURWHFFLySRUWDUDQVHJRQVOHVVHYHVSRWqQFLHVHOVHTXLSVVHJHQWV

(QURWRUVGHWDPERUPDVVtV
•

&RL[LQHWVGHIUHJDPHQWLGHURGDPHQW&VREUHO·DPELHQW

•

&RL[LQHWVGHURGDPHQWDPEJUHL[RVHVSHFLDOV&VREUHDPELHQW

•

(OVPRWRUVIUDFFLRQDWVLHOVPRWRUVILQVD&9 N: SRUWDUDQXQLQWHUUXSWRUDXWRPjWLFSHUD
SURWHFFLyGHPRWRUVREpIXVLEOHVUHWDUGDWVFRQWDFWRULUHOpWqUPLFGLIHUHQFLDOWRWDL[zHQXQD
FDL[DGHPDWHULDODwOODQW

•

(OVPRWRUVGH&9D&9 DN: SRUWDUDQXQVHFFLRQDGRUHQFjUUHJDDPEXQYDORU
QRPLQDO G· ,Q VHW YHJDGHV OD LQWHQVLWDW QRPLQDO GHO PRWRU  IXVLEOHV UHWDUGDWV GHO WLSXV GH
FDUWXW[R1+VHUYHLD0FRQWDFWRUSHUDPRWRUVHUYHL$&RFRPPXWDGRUHVWUHOODWULDQJOHLXQ
UHOp WqUPLF GLIHUHQFLDO UHJXODEOH DO FHQW TXLQ]H SHU FHQW   GH OD LQWHQVLWDW QRPLQDO GHO
PRWRU

•

(OVPRWRUVGH&9D&9 N:DN: SRUWDUDQXQGLVMXQWRUGHWDOODO·DLUHSHUD
PRWRUDPEWUHVUHOpVPDJQHWRWqUPLFVGLUHFWHVXQWUDQVIRUPDGRUG·LQWHQVLWDWSHUDPHVXUDLXQ
DPSHUtPHWUH

•

4XDQ V·KDJL G·DOLPHQWDU D FRPSUHVVRUV FHQWUtIXJV DPE XQ TXDGUH ORFDO DTXHVW HVWDUj LQFOzV
DPEWRWO·HTXLSGHSURWHFFLyLFRQWUROVREUHODSUzSLDEDQFDGDPHWjOÃOLFDGHOFRPSUHVVRUVHQW
DOLPHQWDWHOGLWTXDGUHGHVGHOTXDGUHGHIRUoDDPEVHFFLRQDGRUHQFjUUHJDSURYHwWGHIXVLEOHV
WLSXV1+VHUYHLJ/

'$'(6'(/02725
6·HQWUHJDUDQMXQWDPEHOVSURWRFROVGHSURYHVODLQIRUPDFLyVHJHQWVREUHFDGDPRWRU
•

)DEULFDQW

•

7LSXVGHIDEULFDQW

•

)RUPDFRQVWUXFWLYDVHJRQV81(  

•

7LSXVGHFDUFDVVDVHJRQV&(,

•

1RUPHVFRQVWUXFWLYHV7LSXVGHSURWHFFLyV81(

•

&ODVVHG·DwOODPHQW %)R+ LPj[LPHVFDOIDPHQW

$3$5$0(17$,0$7(5,$/',9(563(5$%$,;$7(16,Ð
$3$5$0(17$,0$7(5,$/',9(563(5$%$,;$7(16,Ð
,0$7(5,$/',9(563(5$%$,;$7(16,Ð

•

3RWqQFLDQRPLQDOHQO·HL[HQ&9LRHQN:

,17(55837256$87207,&6'(&$,;$02'(/$'$

•

7HQVLy)DVHV)UHTqQFLD7LSXVGHFRQQH[Ly

•

5SPDöLõGHODSOHQDFjUUHJD

•

5HQGLPHQWDöLõGHODSOHQDFjUUHJD

•

)DFWRUGHSRWqQFLDDöLõGHODSOHQDFjUUHJD

/DVHYDFRQVWUXFFLyLDVVDMRVUHVSRQGUDQDOD1RUPD81(5

•

,QWHQVLWDWDöLõGHODSOHQDFjUUHJD

•

,QWHQVLWDWG·DUUHQFDGDGLUHFWDRλ−¨ VLpVDSOLFDEOH 

3HU D PDQLREUD GH PRWRUV VHUDQ GH FDWHJRULD GH VHUYHL $& VHJRQV 9'( &(,  L 81((1


•

3DUHOOG·DUUHQFDGDHQSHUFHQWDWJHGHOSDUHOODSOHQDFjUUHJD

•

3DUHOOPj[LPHQSHUFHQWDWJHGHOSDUHOODSOHQDFjUUHJD

•

&RL[LQHWV )DEULFDQW WLSXV VLVWHPD GH JUHL[DWJH VL QR pV SHUPDQHQW LQGLFDU WLSXV GH JUHL[ L
SHUtRGHUHFRPDQDW 

•

3HVQHWDSUR[LPDWLGLPHQVLRQV

•

3HFHVGHUHSRVDWUHFRPDQDGHVSHUDPDQWHQLPHQW

/DVHYDFRQVWUXFFLyLDVVDMRVUHVSRQGUDQDOD1RUPD81((1
6·HPSUDUDQHQODSURWHFFLyGHOtQLHVLHQODSURWHFFLyGHPRWRUVFROÃORFDWVGDYDQWHOFRQWDFWRU

&217$&7256

(QFRQGLFLRQVGLItFLOVGHWUHEDOOVHUDQGHFDWHJRULDGHVHUYHL$&
3HUFjUUHJXHVQRLQGXFWLYHVRDPESHWLWDLQGXFFLyVHUjODFDWHJRULD$&

/DVHYDFRQVWUXFFLyLDVVDMRVUHVSRQGUDQDOD1RUPD81((1
6·HPSUDUDQHQO·DUUHQFDGDGHPRWRUVDXWRULW]DWVSHUDDUUHQFDGDGLUHFWHDSOHQDWHQVLyGH[DU[D
(QJHQHUDOHOVFRQWDFWHVVLVVHUDQGHFDWHJRULD$&

$55(1&$'$&20$1'$0(17,3527(&&,Ð'(027256
4XDQ HO QRPEUH GH PDQLREUHV VLJXL HOHYDW O·HTXLS G·DUUHQFDGD GHO PRWRU SRUWDUj XQ DUUHQFDGRU
PDJQqWLF DEDVHGHFRQWDFWRUV FDSDoGHUHGXLUHOFRUUHQWGHOPRWRUHQO·DUUHQFDGD DUUHQFDGDHVWUHOOD
WULDQJOH  6HQVH HPEDUJD VL XQ PRWRU GHO WLSXV GH FRUUHQW G·DUUHQFDGD UHGXwGD DUUHQFD HQ EXLW DPE
SRFDFjUUHJDL HOVLVWHPDG·DOLPHQWDFLyKRSHUPHWHVSRWDUUHQFDU D SOHQDWHQVLy DUUHQFDGD GLUHFWD 
DPEO·DFRUGSUHYLHQWUHO·XVXDULLOD&RPSDQ\LDVXEPLQLVWUDGRUDG·HQHUJLD(QHOFDVGHGHVDFRUGHQWUH
HO'LUHFWRUL&RPSDQ\LDVXEPLQLVWUDGRUDV·HVWDUjDOTXHVREUHHOSDUWLFXODUUHVROJXLO·2UJDQLVPH2ILFLDO
FRPSHWHQW 'HOHJDFLyG·,QG~VWULD 
4XDQ OD GLVWjQFLD GHO PRWRUD O·DUUHQFDGRU VLJXL GH TXLQ]H PHWUHV P RPpV ©HV FRQVLGHUD TXHHO
PRWRUQRHVWjDO·DEDVWGHODYLVWDGHO·RSHUDGRUªLV·XVDUjXQFRQWURODGLVWjQFLD QRUPDOPHQWDSHXGH
PRWRU SHUDDUUHQFDGDLDWXUDGDQRSRGHQWDUUHQFDUHQFDUDTXHVLDWXUDUGHVGHOFHQWUHGHIRUoDHQ
TXqHVWURELVLWXDWO·DUUHQFDGRU4XDQO·HVPHQWDGDGLVWjQFLDVLJXLLQIHULRUDTXLQ]HPHWUHV P SHUz
H[LVWHL[L REVWDFOH ItVLF TXH LPSHGHL[L OD YLVXDOLW]DFLyGHWRWHV OHV SDUWV PzELOVWDQW GHO PRWRU FRP GH OD
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 

3HUDFRUUHQWFRQWLQXVHUDQGHFDWHJRULD'&

$55(1&$'256',5(&7(6$3/(1$7(16,Ð



6·DFFHSWDUjO·RFXSDFLyG·DUUHQFDGRUVHOHFWUzQLFV

$55(1&$'256(675(//$75,$1*/(
/DVHYDFRQVWUXFFLyLDVVDMRVUHVSRQGUDQDOD1RUPD81((1
6·HPSUDUDQ HQ O·DUUHQFDGD GH PRWRUV D WHQVLy UHGXwGD TXDQ QR pV DGPLVVLEOH O·DUUHQFDGD GLUHFWD D
SOHQDWHQVLyGH[DU[D 
(QJHQHUDOHOVFRQWDFWHVVLVVHUDQGHFDWHJRULD$&
6·DFFHSWDUjO·RFXSDFLyG·DUUHQFDGRUVHOHFWUzQLFV

5(/Ë67Ë50,&6
/D VHYD FRQVWUXFFLy L DVVDMRV UHVSRQGUDQ DOD 1RUPD 81(  L SUHVFULSFLRQV GH OD 1RUPD
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



81((1

/DVHYDFRQVWUXFFLyLSURYHVUHVSRQGUDQDOD1RUPD9'(R81(

,17(55837256,&20087$'256'·(1//80(1$7

6·HPSUDUDQDVVRFLDWVDFRQWDFWDUSHUDODSURWHFFLyWqUPLFDGHPRWRUV
6·HPSUDUDQ UHOpV WqUPLFV GH WLSXV GLIHUHQFLDO SHU GHWHFWDU TXDOVHYRO GHVHTXLOLEUL IDOWD GH IDVH  
&RPSOLUDQ1RUPHV81(&(,LR1(0$

,17(55837256',)(5(1&,$/6
/DVHYDFRQVWUXFFLyLDVVDMRVUHVSRQGUjDOD1RUPD&(,  
6yQDSOLFDEOHVSHUDSURWHFFLyFRQWUDFRUUHQWVGLIHUHQFLDOVUHVLGXDOVILQVD9HQFRUUHQWDOWHUQDL
$(VGHVWLQDUDQDSURWHFFLyFRQWUDGHVFjUUHJXHVHOqFWULTXHV4XDQVHVREUHSDVVLQHOV$V·HPSUDUj
UHOpGLIHUHQFLDOG·LQWHQVLWDWGHWLSXVWRURwGDO
(OVSHWLWVLQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOVSHUDXVRVGRPqVWLFVLDQjOHJVHVWDUDQG·DFRUGDPE81(L
',1

3(7,766,17(55837256$87207,&6 3,$ ,,&30
(Q OD VHYD FRQVWUXFFLy L DVVDMRV FRPSOLUDQ OD 1RUPD 81((1  HOV 3,$ L OD UHFRPDQDFLy
81(6$$L',1
$EUHXMDGDPHQW VyQ FRQHJXWV FRP 3,$ L ,&30 L V·HPSUDUDQ SHU SURWHJLU DOV FRQGXFWRUV G·XQD
LQVWDOÃODFLyFRQWUDVREUHFjUUHJXHVLFXUWFLUFXLWVODVHYDFRUWVHUjRPQLSRODU
•

(QOtQLDPRQRIjVLFDV·HPSUDUjELSRODUDPEXQSROSURWHJLWLQHXWUHVHFFLRQDEOH

•

(QOtQLDELIjVLFDRGHFRUUHQWFRQWLQXV·HPSUDUjELSRODUDPEGRVSROVSURWHJLWV

•

(QOtQLDWULIjVLFDVHQVHQHXWUHV·HPSUDUjWULSRODU

•

(QOtQLDWULIjVLFDDPEQHXWUHV·HPSUDUjWHWUDSRODUDPEWUHVSROVSURWHJLWVLQHXWUHVHFFLRQDEOH

/DVHYDFRQVWUXFFLyLSURYHVUHVSRQGUDQDOHV1RUPHV81(L81(
$OV ORFDOV HQ TXq VLJXL QHFHVVDUL XQD DWHQXDFLy GH OOXP DOJXQHV VDOHV G·KRVSLWDOV VDOHV GH SURMHFFLy
HWF  V·HPSUDUDQ UHJXODGRUV HOHFWUzQLFV PDQXDOV DSURSLDWV SHU D OD IRQW GH OOXP LQFDQGHVFqQFLD R
IOXRUHVFqQFLD &RPSOLUDQOD1RUPD9'(JUDX1G·DQWLSDUjVLWV

&$,;(6'·(17521&$0(172'(5,9$&,Ð
6HUDQG·DFHUJDOYDQLW]DWDOLDWJHOOHXJHUR39&VHJRQVTXHHOWXEHPSUDWDO·LQVWDOÃODFLyVLJXLPHWjOÃOLFR
GH39&
(OJUDXGHSURWHFFLyVHUj3VHJRQV81(
/HVURVTXHVVHUDQGHWLSXV3J',1R81((1
(QjUHHVFODVVLILFDGHVOHVFDL[HVVHUDQGHIRVDG·DOXPLQLDPEHOJUDXGHSURWHFFLy,3SHUDLQWHULRUL
,3:SHUDLQWHPSqULHHVWDQWDPpVG·DFRUGDPEODFODVVLILFDFLyGHOD]RQDVHJRQVOD1RUPDR
VHJRQVHO1(&

6,67(0(6'(3527(&&,Ð
6,67(0(6'(3527(&&,Ð
6,67(0(6'(3527(&&,Ð´&/$66(%µ,7&%7
6LVWHPD71GHGREOHSURWHFFLySRVDGDDQHXWUHUjSLGD



7$//$&,58,76)86,%/(6
(QHOVHXGLVVHQ\FRQVWUXFFLyLDVVDLJFRPSOLUDQOD1RUPD81( XVRVLQGXVWULDOV ROD1RUPD
81( XVRVGRPqVWLFVLDQjOHJV 
6·HPSUDUDQOHVFODVVHVVHJHQWV

$OV FLUFXLWVG·DOLPHQWDFLy D TXDGUHV SDQHOOV PRWRUV FRQVLGHUDWV FRP D FLUFXLWV GH IRUoDV·HPSUDUjHO
VLVWHPDGHSRVDGDDQHXWUHDPEFRQGXFWRUHVSHFLDOGHSURWHFFLy &3 DwOODWHPSUDQW VLPXOWjQLDPHQW
LQWHUUXSWRUV GLIHUHQFLDOV FRP D SURWHFFLy DGGLFLRQDO /D VHQVLELOLWDW GHO GLIHUHQFLDO VHUj SHU D XQD
LQWHQVLWDWQRPLQDOGHIDOODGD ,1) $!P$(QFDVRVH[FHSFLRQDOV O1) $!P$
$TXHVWVGLIHUHQFLDOVDFWXDUDQHQHOVSXQWVVHJHQWV
•

7DOOGHOtQLDG·DOLPHQWDFLyDTXDGUHV

•

7DOOGHOHVOtQLHVG·DOLPHQWDFLyDPRWRUV

7RWV HOV LQWHUUXSWRUV G·DOLPHQWDFLy D TXDGUHV GH 9 VHUDQ WHWUDSRODUV DPE QHXWUH VHFFLRQDEOH QR
SURWHJLWLWDOORPQLSRODU ,7&0,%7,7&0,%7 

•

&ODVVHJOSHUDSURWHFFLyGHOtQLHVFRQWUDVREUHFjUUHJXHVLFXUWFLUFXLWV

•

&ODVVH D0 G·DFRPSDQ\DPHQW SHU D ~V H[FOXVLX GH SURWHFFLy FRQWUD FXUWFLUFXLWV DVVRFLDWV D
DSDUHOOVGHSURWHFFLyFRQWUDVREUHFjUUHJXHVWDOVFRPLQWHUUXSWRUVFRPSWDGRUVDPEUHOpWqUPLF
GLIHUHQFLDOHWF6·HPSUHQHQODSURWHFFLyGHPRWRUV

(QHOVLVWHPDGHSRVDGDDQHXWUHUjSLGDHVFRPSOLUDQHOVSXQWVVHJHQWV
•

/D[DU[DG·DOLPHQWDFLyFRPSOLUjOD,7&0,%7

(OVWLSXVGHIXVLEOHVDHPSUDUVHUDQGHFDUWXW[FLOtQGULFLGHIXOOHV 1+ 

•

6·HPSUDUDQ FROÃORFDWV HQ LQWHUUXSWRUV VHFFLRQDGRUV VRWD FjUUHJD 81((1   HQ FDL[HV
VHFFLRQDGRUHVLVREUHEORFVXQLSRODUVELSRODUVRWULSRODUV

7RWHVOHVPDVVHVGHODLQVWDOÃODFLyHVWDUDQXQLGHVDOQHXWUHDWUDYpVG·XQFRQGXFWRUGHSURWHFFLy
&3,7&0,%7

•

/DVHFFLyGHOFRQGXFWRUGHSURWHFFLyVHUjLJXDODODVHFFLyGHOQHXWUDLFRPDPtQLPOHVGHOD
7DXOD9GHOD,7&0,%7

•

(Q [DU[D VXEWHUUjQLD DPE IDVHV PHQRUV D LJXDOV D VHW]H PLOÃOtPHWUHV TXDGUDWV  PP  D
FRXUHQHXWUHL&3WLQGUDQODVHFFLyGHIDVH

•

(Q[DU[DVXEWHUUjQLDDPEIDVHVPDMRUVGHVHW]HPLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP DFRXUHQHXWUH
L&3WLQGUDQPLWMDVHFFLyGHIDVHSHUzFRPDPtQLPPP7DXOD9,SDUjJUDI$SDUWDW
,7&0,%7

•

(Q [DU[D DqULD DPE IDVHV PHQRUV R LJXDOV GH FLQTXDQWD PLOÃOtPHWUHV TXDGUDWV  PP  D
FRXUHQHXWUHL&3WLQGUDQVHFFLyLJXDODODVHFFLyGHIDVH

•

(Q[DU[DDqULDDPEIDVHVPDMRUVGHFLQTXDQWDPLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP DFRXUHQHXWUHL
&3 WLQGUDQ XQD VHFFLy LJXDO D OD PHLWDW GH OD VHFFLy GH IDVH SHUz FRP D PtQLP FLQTXDQWD
PLOÃOtPHWUHVTXDGUDWV PP ,7&0,%7

•

/HVVHFFLRQVGHOHVIDVHVLGHOQHXWUHVHUDQSURXJUDQVSHUTXqSXJXLFLUFXODUSHOFLUFXLWFRPD
PtQLP OD LQWHQVLWDW GH UHDFFLy GHOV GLVSRVLWLXV FRQWUD VREUHLQWHQVLWDWV FRQQHFWDGHV
LPPHGLDWDPHQWDEDQVGHOSXQWGHIDOODGD

35(6(6'(&255(173(5$)25d$'·Ô6,1'8675,$/
(QHOVHXGLVVHQ\FRQVWUXFFLyLDVVDMRVFRPSOLUDQDPEOHV1RUPHVVHJHQWV
•

81((13UHVHVSHUDXVRVLQGXVWULDOVLDQjOHJV

•

81(*UDXGHSURWHFFLyGHOVHXHQYROWDQW

/DFDL[DVHUj,3VHJRQV81(
6·XWLOLW]DUDQSUHVHVFRPELQDGHV9TXHGLVSRVDUDQGH
•

SUHVD,,,$9DPESDW

•

SUHVHV,,$9DPESDW

•

REpGHSUHVHV,,$9DPESDW

35(6(6'·(1//80(1$77(/Ë)216,$17(1(6
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



'HODEDUUDJHQHUDOGHGLVWULEXFLyGHSRVDGDDWHUUD SDW VLWXDGDHQOD&DL[D*HQHUDOGH'LVWULEXFLyR
4XDGUH *HQHUDO GH 'LVWULEXFLy &*'  SDUWLUDQ HOV &3 SHU GRQDU WHUUD GH SURWHFFLy DOV TXDGUHV
HOqFWULFV

•

(OQHXWUHVHUjDwOODWLV·LQVWDOÃODUjHQODPDWHL[DFDQDOLW]DFLyTXHOHVIDVHV

•

4XDQHO&3 V·LQVWDOÃOLHQ ODPDWHL[D FDQDOLW]DFLyHO VHXPXQWDWJHLFDUDFWHUtVWLTXHVG·DwOODPHQW
VHUDQOHVPDWHL[HVTXHOHVGHOQHXWUH3DUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7

•

1RHVWjSHUPHVDODXWLOLW]DFLyG·XQQHXWUHSRVDWDWHUUDFRPXQDDGLYHUVRVFLUFXLWVH[FHSWHHQ
OHVEDUUHVGLVWULEXwGRUHV

•

(O&3GHOHVOtQLHVLFDEOHVDwOODWVVHUjGHFRORUJURFDPEIUDQMDYHUGD

•

(OQHXWUHDQLUjHPEROLFDWHQXQUHYHVWLPHQWEODXFODU

(V SRUWDUDQ OtQLHV SHU GRQDU WHUUD GH SURWHFFLy D HVWUXFWXUHV PHWjOÃOLTXHV DFFHVVLEOHV DUPDGXUHV GH
PXUVFROXPQHVLVXSRUWVGHIRUPLJyDUPDWFDQRQDGHVGLSzVLWVPHWjOÃOLFVFDOGHUHVUDGLDGRUVHWF

•

(OVFRQGXFWRUVGHIDVHV·LGHQWLILFDUDQHQHOFDEOHRFRQGXFWHSHOVFRORUVVHJHQWV)DVH5QHJUH
)DVH6PDUUy)DVH7JULV SDUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7 

(V SRUWDUDQ OtQLHV GH SURWHFFLy SHU FRQGXFFLRQV PHWjOÃOLTXHV GH FDEOHV FRP D VDIDWHV FRQGXFWHV L OD
UHVWDGHFDQDOLW]DFLRQVHOqFWULTXHVTXHUHTXHUHL[LQSRVDGDDWHUUD

•

(OV QHXWUHV SRVDWV D WHUUD QR HV SRGUDQ GHVFRQQHFWDU SHU VHSDUDW 4XDQ HV GHVFRQQHFWLQ
FRQMXQWDPHQWDPEOHVIDVHVODSHoDGHFRQWDFWHKDXUjG·DYDQoDUVHDOHVDOWUHVHQFRQQHFWDUL
UHWDUGDUVHHQGHVFRQQHFWDU9'(

(VGRQDUjWHUUDDFDUFDVVHVGHPRWRUV

•

/DGLYLVLyGHOQHXWUHSRVDWDWHUUDHQQHXWUHLFRQGXFWRUGHSURWHFFLyHVUHDOLW]DUjHQOD&DL[DR
4XDGUH*HQHUDOGHGLVWULEXFLy &*' RQWDPEpHVWUREDUjODFRQQH[LyDODSUHVDGHWHUUDGH
VHUYHL 4XHGD WRWDOPHQW SURKLELW XQLU DPEGyV FRQGXFWRUV QHXWUH L &3  GHVSUpV GH OD GLYLVLy L
WRUQDUDSRVDUDWHUUDHOQHXWUHSRVWHULRUPHQWDODGLWDGLYLVLy9'(

(Q FDS FDVV·XVDUj OD FRQWLQXwWDW PHWjOÃOLFD G·XQD HVWUXFWXUD RFDQDOLW]DFLy FRP D OtQLDGH WHUUD SHU OD
TXDOFRVDHO&3KDXUjGHVHUFRQWLQXDOOODUJGHOVHXUHFRUUHJXWUHDOLW]DQWVHOHVFRQQH[LRQVRSRUWXQHV
HQFDGDWUDPGHODFDQDOLW]DFLy

•

7RWDXQLyGHQHXWUHL&3HVIDUjDEDQVGHOSULPHUGLIHUHQFLDO9'(

,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6(1(',),&,6
,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6(1(',),&,6

•

$TXHVW VLVWHPD GH SURWHFFLy ID TXH HOV GHIHFWHV IUDQFV G·DwOODPHQW GHIHFWHV D PDVVD  HV
WUDQVIRUPLQ HQ FXUWFLUFXLWV HQWUH IDVH L QHXWUH MD TXH QHXWUH L &3 HVWDQ XQLWV  SURYRFDQW HO
IXQFLRQDPHQWGHOVGLVSRVLWLXVGHWDOO IXVLEOHVLGLVMXQWRUV LHQFRQVHTqQFLDODSRVDGDHQ´IRUD
GHVHUYHLµGHODLQVWDOÃODFLy3DUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7

1250$7,9$$3/,&$%/(

•

•

•

(OVUHOpVGLIHUHQFLDOVVHUDQGHPLWMDVHQVLELOLWDWLV·XWLOLW]DUDQVHJRQVFRQYLQJXLHQFDGDFDVSHU
GRQDU~QLFDPHQWVHQ\DOG·DODUPDRSHUSURYRFDUXQWUHWVLHOFRUUHQWGHGHIHFWHDFRQVHJXHL[HO
YDORUGHVHQVLELOLWDWGHO·DSDUHOO3DUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7
(OVLVWHPDGHSRVDGDDQHXWUHUjSLGD HOGLIHUHQFLDOGyQDRUGUHGHWUHW V·HPSUDUjVHPSUHTXH
VLJXLQHFHVVjULDXQDUHGXFFLyGHOWHPSVGHGHVFRQQH[LyUHVSHFWHDODSRVDGDDQHXWUHKDELWXDO
HOGLIHUHQFLDOGyQDQRPpVVHQ\DOG·DODUPD 
(OVFULWHULVSDUWLFXODUVG·RFXSDFLyGHVLVWHPDGHSRVDGDDQHXWUHQRUPDORUjSLGDVHUDQIL[DWVHQ
HO SURMHFWH GH GLVVHQ\ GH OD LQVWDOÃODFLy GH FRP~ DFRUG DPE OD &RPSDQ\LD VXEPLQLVWUDGRUD
G·HQHUJLD L DPE HO 'HOHJDW G·,QG~VWULD GH OD =RQD SDUjJUDI  $SDUWDW  ,7&0,%7 
SDUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7SDUjJUDI$SDUWDW,7&0,%7 

(VGRQDUjWHUUDGHSURWHFFLyDHQYROWDQWVSRUWHVLODUHVWDG·HOHPHQWVPHWjOÃOLFVQRDFWLXV
'HVGHOVTXDGUHVHVGLVWULEXLUjFDSDOVUHFHSWRUV PRWRUVOOXPLQjULHVSUHVHVGHFRUUHQWSUHVHVGHIRUoDL
DOWUHVHTXLSV SHUGRQDUWHUUDGHSURWHFFLyDOVVHXVHQYROWDQWVLSDUWVPHWjOÃOLTXHVQRDFWLYHV

(VSRUWDUDQOtQLHVQXHVSHUGRQDUWHUUDDSDUDOODPSVLDQWHQHV

(VSRUWDUjWHUUDGHSURWHFFLyLQGHSHQGHQWDOV6HUYHLV,QIRUPjWLFV

/HVLQVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVHQHGLILFLVHVWDUDQG·DFRUGDPEHO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFSHUD%DL[D7HQVLy
HQ OHV ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV GHO 0LQLVWHUL G·,QG~VWULD TXH VLJXLQ DSOLFDEOHV D FDGD
WLSDG·LQVWDOÃODFLyLTXHV·HVPHQWHQDFRQWLQXDFLy
•

,7&0,%76XEPLQLVWUDPHQWVHQ%DL[D7HQVLy3UHYLVLyGHFjUUHJXHV

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVG·HQOODo(VTXHPHV(VFRPHVHV

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVG·HQOODo&DL[HVJHQHUDOVGHSURWHFFLy

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVG·HQOODo&RPSWDGRUV

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVG·HQOODo'LVSRVLWLXVSULYDWVGHFRPDQGDPHQWLSURWHFFLy

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUV3UHVFULSFLRQV*HQHUDOV

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUV6LVWHPHVG·LQVWDOÃODFLy$SDUWDWVL$SDUWDWSDUjJUDIV
L

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUV7XEVSURWHFWRUV

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUV3URWHFFLRQV

•

,7&0,%7  3URWHFFLy FRQWUD FRQWDFWHV LQGLUHFWHV 6LVWHPD GH SRVDGD D QHXWUH UjSLGD LR
RFXSDFLyGHGLIHUHQFLDOV

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUV3DUjJUDI&RQGXFWRUVGHSURWHFFLy &3 3DUjJUDI
,GHQWLILFDFLyGHFRQGXFWRUV

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUV$SDUWDW,QVWDOÃODFLRQVHQQHWHMD

•

,7&0,%7,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVGHS~EOLFDFRQFXUUqQFLD

•

,7&0,%73UHVFULSFLRQVSHUDORFDOVDPEULVFG·LQFHQGLRH[SORVLy

6LVWHPDGHSURWHFFLyFRQWUDFRUUHQWVGHIDOODGDPLWMDQoDQWLQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOVG·DOWDVHQVLELOLWDW
$TXHVWVLVWHPDGHSURWHFFLyFRQWUDFRUUHQWVGHIDOODGDV·XWLOLW]DUjSUHIHUHQWPHQWHQODGLVWULEXFLyGHVGH
SDQHOOVORFDOVFRPSRGHQVHUHOVSDQHOOVORFDOVG·HQOOXPHQDW/DUHVLVWqQFLDDWHUUDVHUj

50
HQORFDOVVHFV
R≤
Is
R≤

24
Is

HQORFDOVKXPLWV

(Q DTXHVW VLVWHPD V·HPSUDUDQ LQWHUUXSWRUV GLIHUHQFLDOV G·DOWD VHQVLELOLWDW ,6
$SDUWDW ,7&0,%7 

 P$  3DUjJUDI 

(Q JHQHUDO V·HPSUDUDQ LQWHUUXSWRUV GLIHUHQFLDOV G·DOWDVHQVLELOLWDW HQ OORFV RQ KL KDJL QHQV JXDUGHULHV
FROÃOHJLV KRVSLWDOV ORFDOV HVSRUWLXV HWF  HQ ]RQHV GH WUHEDOO D O·DLUH OOLXUH HQ HTXLSV GH TXLUzIDQ HQ
LQVWDOÃODFLRQVHQ]RQHVDPESHULOOG·LQFHQGLHQFLUFXLWVHOqFWULFVG·XQVRODSDUHOOHWF

3RVDGDDWHUUDGHSURWHFFLy

/D LQVWDOÃODFLy HOqFWULFD HV UHDOLW]DUj G·DFRUG DPE O·$UWLFOH  L OD FRQVXOWD DO 9DGHPqFXP GH
O·$VVRFLDFLy(OHFWURWqFQLFD(VSDQ\ROD
/D LQVWDOÃODFLy HV UHSDUWLUj HQ FLUFXLWV VHSDUDWV VHJRQV HO WLSXV GH VHUYHL IRUoD HQOOXPHQDW FDOHIDFFLy
DLUHFRQGLFLRQDWFRQWUROHWF 
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/HVOtQLHVHVSRGUDQUHYLVDUDPEIDFLOLWDW

3HU D FRPSDUDFLy LQGLFDUQRV DO 48$'5(  HOV YDORUV PLWMDQV IDFLOLWDWV SHU IDEULFDQWV GH
WUDQVIRUPDGRUVD(VSDQ\DVHJRQVODSRWqQFLDGHOHVVHYHVXQLWDWVREWLQJXWVG·DFRUGDPESURFHGLPHQWV
G·DVVDLJQRUPDOLW]DWV

3HUWUDYHVVDUPXUVHQYDQVVRVWUHVRVzOVHOSDVHVUHDOLW]DUjEDL[WXEGHPDWHULDODwOODQW$OVVzOVHOWXE
GH39&VREUHVRUWLUjTXLQ]H  RYLQW  FHQWtPHWUHV

48$'5(

6·HYLWDUjTXHSHUDFFLGHQWSXJXLWRFDUVHXQDVXSHUItFLHPHWjOÃOLFDVLPXOWjQLDPHQWDPEXQHOHPHQWQR
DwOODWFRQGXFWRUGHFRUUHQW EDUUHVFDEOHVQXVSDUWVPHWjOÃOLTXHVG·LQWHUUXSWRUVHQGROOVHWF 

3RWqQFLDQRPLQDO
3RWqQFLDQRPLQDO
qQFLDQRPLQDO

1LYHOOPLWMjGHVRUROO
1LYHOOPLWMjGHVRUROO

6·HYLWDUjO·HQFUHXDPHQWGHFRQGXFWRUVDPEFDQRQDGHVDL[tFRPDPEGLVWULEXFLRQVHOqFWULTXHVDTXqQR
SHUWDQ\HQ

)LQVDN9$

(VSURKLEHL[O·~VGHFRQGXFWRUVIOH[LEOHVIL[DWVDSDUHWRPXUSHUPLWMjGHJDQ[RVRJUDSHV

DN9$ 

(VSURKLEHL[SHQMDUDUPDGXUHVG·HQOOXPHQDWLDOWUHVPDWHULDOVRHTXLSVXWLOLW]DQWSHUDDL[zFRQGXFWRUV
TXHSRUWLQRSXJXLQSRUWDUFRUUHQWpVHOVHX~VQRUPDOG·RSHUDFLy

DN9$



G%$

DN9$



G%$

DN9$



G%$

DN9$



G%$

0pVGHN9$



G%$

(VSURKLEHL[O·~VGHSLQFHVFRPDHOHPHQWVGHSUHVDGHFRUUHQW
$O·LQWHULRUG·HGLILFLVOHVFDL[HVGHGHULYDFLyHVFROÃORFDUDQVHPSUHDODPDWHL[DDOWXUD
/HVFDL[HVGHGHULYDFLyDFRPPXWDGRUVLQWHUUXSWRUVLHQGROOVHVFROÃORFDUDQYHUWLFDOPHQWVREUHDTXHVWV
(QLQVWDOÃODFLRQVHQFDVWDGHVOHVFDL[HVGHGHULYDFLyHVFROÃORFDUDQGHPDQHUDTXHOHVVHYHVWDSHVTXHGLQ
DOQLYHOOGHO·HPEODQTXLQDWDPEXQDWROHUjQFLDGHPP



G%$
G%$

$ILGHGLVPLQXLUHOQLYHOOVRQRUVHVHJXLUDQDWHQWDPHQWOHV1RUPHVEjVLTXHVVHJHQWV

(OV WXEV DUULEDUDQ MXVWDPHQW D O·HQWUDGD GH OD FDL[D DEUDoDQWVH D OD VHYD SDUHW PLWMDQoDQWIHPHOOD L
FRQWUDIHPHOOD

•

6LWXDUODPDTXLQjULD LPSODQWDFLy HOPpVOOXQ\SRVVLEOHGHOD]RQDR]RQHVHQTXqHOVHXVRUROO
SXJXLUHVXOWDUPpVLQFRQYHQLHQW

1R V·DGPHWUDQ HQWURQFDPHQWV D O·LQWHULRU GHOV WXEV DTXHVWV HV UHDOLW]DUDQ D O·LQWHULRU GH OHV FDL[HV
HPSUDQWSHUDDL[zLQWHUOtQLHVGHERUQVRFRQQHFWRUVDSURSLDWVQRDGPHWHQWVHHOVHQWURQFDPHQWVSHU
WRUVLyGHOVFDEOHVDPEHPEROFDOOGHFLQWDDwOODQW

•

(YLWDUPXQWDUODPDTXLQjULDHQUDFRQVSUz[LPVDVRVWUHVEDL[RVDWqVTXHOHVVHYHVWUHVFDUHVHOV
IDQDFWXDUFRPDPHJjIRQVLDPSOLILTXHQHOVR

•

8VDUXQPXQWDWJHUtJLGTXDQODPDTXLQjULDSXJXLDVVHJXUDUVHIHUPDPHQWDXQDPDVVDVzOLGDL
SHVDGDTXHQRSXJXLYLEUDUDXGLEOHPHQW IRUPLJyDUPDWWDQWDOSLVFRPHQSDUHWV 

•

8WLOLW]DU WqFQLFD GH PXQWDWJH IOH[LEOH HPSUDQW IDUFLPHQWV R VXSRUWV HVSHFLDOV DPRUWLGRUV GH
YLEUDFLy

•

8VDU VLpVQHFHVVDUL PDWHULDODEVRUEHQWDF~VWLFSHUUHGXLUODSURSDJDFLyGHOVRUROODOHV]RQHV
DGMDFHQWV

(OUDGLGHOVFRO]HVVHUjWDOTXHSHUPHWLLQWURGXLULUHWLUDUIjFLOPHQWHOVFRQGXFWRUVGHVSUpVGHFROÃORFDWV
HOVWXEV3HULQWURGXLUHOVFRQGXFWRUVDOVWXEVKDQGHVHUSUqYLDPHQWHQWDOFDWV
6L HO FRUUHQW pV DOWHUQ L HO WXE HPSUDW pV GH PDWHULDO PDJQqWLF VHUj QHFHVVDUL TXH HOV ILOV G·XQ PDWHL[
FLUFXLWXWLOLW]LQXQVROWXE
(QWRWDLQVWDOÃODFLyHVSUHYHXUjXQFRQGXFWRUGHSURWHFFLy &3  LQGHSHQGHQWGHOQHXWUH DwOODWDPE39&
JURFYHUGSHUFRQQHFWDUODPDVVDPHWjOÃOLFDGHWRWVHOVDSDUHOOVO·~VGHOVTXDOVV·KDJLGHSURWHJLU
4XHGDSURKLELWXWLOLW]DUFRPSUHVDGHWHUUDOHVFDQRQDGHVG·DLJXDRJDV
(QORFDOVGHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOVHVWLQGUDQHQFRPSWHOHV1RUPHVHVWDEOLGHVSHUDOWLSXVGHORFDO
GHTXqHVWUDFWL

1,9(//0;,0'(6252//'(/$0$48,15,$(/Ë&75,&$,167$/Ã/$'$(1(',),&,6
(OQLYHOOPLWMjGHVRUROOQRVREUHSDVVDUjHOVG%$ GHFLEHOVHQO·HVFDOD$ HQKRUHVGLUQHVPHVXUDWVD
XQDGLVWjQFLDPj[LPDG·P
/·REMHFWLX~OWLPGHO·LQVWDOÃODGRURFRPSDQ\LDLQVWDOÃODGRUDVHUjPDQWHQLUHOQLYHOOGHVRUROOGHODXQLWDW
SHUVRWDGHOQLYHOOGHVRUROODPELHQWGHOD]RQD
&RP D SXQW GH SDUWLGD HO QLYHOO PLWMj GH VRUROO DPELHQW HQ ]RQHV QRUPDOV G·LQVWDOÃODFLyHV SRW WUHXUH
SUHQHQWFRPDEDVHHO48$'5(
48$'5(
=RQD
=RQD

1LYHOOPLWMjGHVRUROO
1LYHOOPLWMjGHVRUROO

+DELWDWJHPLWMjL]RQHVVDQLWjULHV



DG%$

2ILFLQHVVHQVHPDTXLQjULD



DG%$

2ILFLQHVDPEPDTXLQjULD



DG%$

&RPHUoRV



DG%$

)jEULTXHVPLWJHV



DG%$

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 

&21',&,216'·
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
$&&(37$&,Ð,5(%8,*
5(%8,*
*(1(5$/
7RWV HOV HTXLSV L PDWHULDOV KDQ GH FRPSOLU OHV 1RUPHV HVSHFLILFDGHV SHU D FDGDVFXQ G·HOOV HQ DTXHVW
3&7*DL[tFRPVXSHUDUOHVSURYHVLRDVVDMRVTXHHQDTXHVWDUWLFOHHVGHWHUPLQHQ
/·LQFRPSOLPHQWGHOHV1RUPHVLQGLFDGHVHQDTXHVW3&7*LRHOUHVXOWDWQHJDWLXHQHOVDVVDMRVG·HTXLSVL
PDWHULDOVVHUjPRWLXVXILFLHQWSHUDGHVTXDOLILFDFLyGHO·HTXLSPDWHULDORLQVWDOÃODFLy

&203529$&,216(1&$1$/,7=$&,216(/Ë&75,48(6
(OVJUXL[RVGHSDUHWQRVHUDQLQIHULRUVDGRVPLOÃOtPHWUHV PP HQVDIDWHVLDXQPLOÃOtPHWUH PP HQ
WXEHOqFWULF(VFRPSURYDUjHOJUXL[LXQLIRUPLWDWGHOJDOYDQLW]DWHQFDOHQWGHODVDIDWDTXHQRWLQGUjHQ
FDSSXQWYDORUVLQIHULRUVDVHWDQWDPLFURQV  VHQWHOVHXYDORUQRUPDOQRUDQWDPLFURQV  3HU
DVVDMDU HO JDOYDQLW]DW SHU LPPHUVLy HQ FDOHQW HV SUDFWLFDUDQ TXDWUH LPPHUVLRQV VXFFHVVLYHV HQ XQD
GLVVROXFLy GH VXOIDW GH FRXUH 62&X  DO YLQW SHU FHQW   7UDQVFRUUHJXW XQ WHPSV QR DSDUHL[HUDQ
WDTXHVYHUPHOORVHVDODVXSHUItFLHJDOYDQLW]DGD 6·DVVDMDUDQWUHVPRVWUHVWUHWHVDO·DW]DU (VFRPSURYDUj
TXHHOJUXL[GHOJDOYDQLW]DWHOHFWUROtWLFRFDGPLDWJHGHOWXEHOqFWULFPHWjOÃOLFQRpVLQIHULRUDYLQWPLFURQV
 
(VFRPSURYDUjTXHHOVWXEVGH39&SDUHWJURVVDFROÃORFDWVDO·H[WHULRU VHQVHHQFDVWDU WHQHQXQJUXL[GH
SDUHWDGHTXDWSHUDODTXDOFRVDHOSURFHGLPHQWPLOORUDHPSUDUVHUjHOGHFRPSURYDFLyGHOVHXSHV
SHU PHWUH OLQHDO L HO VHX JUXL[ GH SDUHW SHU D OHV GLIHUHQWV JUDQGjULHV FRPHUFLDOV VHJRQV HO 48$'5(

48$'5(
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*UDQGjULDFRPHUFLDO
*UDQGjULDFRPHUFLDO

*UDQGjULDFRPHUFLDO
HQSRO]DGHV
HQSRO]DGHV

3HVPtQLPH
3HVPtQLPHQ.
HQ.J
Q.JPO
PO

*UXL[PtQLPSDUHWHQ
PP
PP
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•

/DWHQVLyG·DVVDLJVHUjDFRQVHJXLGDHQFLQFSDVVHVGHWHQVLyDSUR[LPDGDPHQWLJXDOV

•

8QDYHJDGDDFRQVHJXLGDODWHQVLyG·DVVDLJHVSUHQGUDQOHFWXUHVGHFRUUHQWVGHIXJDMXQWDPHQW
DPEODWHQVLyFDGDPLQXWILQVOOHJHL[PLQDUHOVGHXPLQXWVGHGXUDGDGHODSURYD

•

/DSURYDHVUHDOLW]DUjHQWUHHOFRQGXFWRULODVHYDDUPDGXUDFRQQHFWDGDDWHUUD VLODWp RHQWUH
FRQGXFWRULDLJXD

•

/DFRUEDWHQVLyLQWHQVLWDWKDGHVHJXLUXQUHFRUUHJXWJDLUHEpOLQHDOVLODGHVYLDFLyGHOFRUUHQWGH
IXJDpVH[FHVVLYDVHVXVSHQGUjODSURYDLHOFDEOHQRVHUjDFFHSWDWSHUOHVPDOHVFROÃORFDFLRQV
GLHOqFWULTXHVGHOVHXDwOODPHQW
48$'5(
7HQVLyQRPLQDO
7HQVLyQRPLQDO

(OVWXEVKDXUDQG·HVWDUVXEMHFWHVDLQWHUYDOVQRVXSHULRUVDVHWDQWDFLQFFHQWtPHWUHV P HQHOVWUDPV
UHFWHVHQWUHVSXQWVHQOHVFRUEHVLDDOPHQ\VWUHQWDFHQWtPHWUHV P GHODVHYDHQWUDGDDFDL[HVGH
39&RHTXLSV
/HVXQLRQVKDXUDQG·HVWDUURVFDGHVRFHPHQWDGHVPLWMDQoDQWSURGXFWHVGLVVROYHQWVGH39&

7HQVLyDVVDMRVN9
7HQVLyDVVDMRVN9

'XUDGDPLQXWV
'XUDGDPLQXWV

N9IDVHV





N9QHXWUH  





 /D WHQVLy V·DSOLFDUjHQWUHQHXWUHL DUPDGXUDRHQWUHHOQHXWUHLO·DLJXDHQODTXHSUqYLDPHQWV·KD
VXEPHUJLWHOFDEOH

(VFRPSURYDUjTXHHOVWXEVGH39&FROÃORFDWVHQLQVWDOÃODFLyVXSHUILFLDOVyQFRPDPtQLPGHFODVVH
3HUFDGDWXEQRPpVSDVVDUDQFRQGXFWRUVG·XQPDWHL[FLUFXLW
(OV WXEV GH 39& GH SDUHW ILQD QRPpV VyQ XWLOLW]DWV HQ LQVWDOÃODFLy HQWHUUDGD DPE XQ UHFREULPHQW GH
IRUPLJyGHOPHQ\VFLQFFHQWtPHWUHV FP LTXHHQLQVWDOÃODFLRQVGH%7QRHVWUREHQHQWHUUDWVDPHQ\V
GHFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP GHSURIXQGLWDW

•

6L OD SURYD HV UHDOLW]D DPE FRUUHQW FRQWLQX V·DSOLFDUDQ  .9  PLQ DPE OHV PDWHL[HV
FRQGLFLRQVGHSURYDTXHHQFRUUHQWDOWHUQD

•

(QHOFDVGHFDEOHVGHWUHVFRQGXFWRUVLVL ODWHQVLyG·DVVDLJV·DSOLFDPLWMDQoDQWWUDQVIRUPDGRU
WULIjVLF OHV WHQVLRQV G·DVVDLJ HQWUH IDVHV VHUDQ XQ VHWDQWDWUHV SHU FHQW   PDMRUV TXH OHV
LQGLFDGHVDO48$'5(/DSURYDHVUHDOLW]DUjHQWUHFDGDFRQGXFWRUDPEODUHVWDSRVDW
D WHUUD MXQW DPE OHV VHYHV SDQWDOOHV LR DUPDGXUHV R HQWUH FDGD FRQGXFWRU L HOV DOWUHV XQLWV D
O·DLJXD

•

6LHQODFRUEDWHQVLyLQWHQVLWDWGHIXJDV·REVHUYDXQDGHVYLDFLyH[FHVVLYDGHOFRUUHQWGHIXJDVH
VXVSHQGUj OD SURYD L HO FDEOH QR VHUj DFFHSWDW 8QD YHJDGD DFDEDW O·DVVDLJ HV FRPSURYDUj
O·DwOODPHQWLHOFDEOHVHUjUHEXWMDWVLDTXHVWQRpVFRUUHFWH

3529(6'(&$%/(6(1)%5,&$
(VSUHVHQWDUDQFHUWLILFDWVGHFRQIRUPLWDWDPE1RUPHV81(SHUDWRWVHOVPDWHULDOVXWLOLW]DWV
7RWVHOVFDEOHVFRPSOLUDQO·DVVDLJG·XQFRQGXFWRUDwOODWRG·XQFDEOHH[SRVDGDDODIODPDHVSHFLILFDWVHQ
OD1RUPD81(  
(O &RQWUDFWLVWD SUHVHQWDUj DEDQV G·LQVWDOÃODU HOV FDEOHV FzSLD GHOV SURWRFROV G·DVVDMRV UHDOLW]DWV HQ
IjEULFDDVVDMRVTXHSRGHQVHUSUHVHQFLDWVSHO5HSUHVHQWDQWGHO'LUHFWRUSHUDODTXDOFRVDVHUjDYLVDW
DPE XQD VHWPDQD G·DQWHODFLy D OD UHDOLW]DFLy GH O·DVVDLJ (OV IRUPDWV GHOV SURWRFROV VHUDQ HOV QRUPDOV
GHOIDEULFDQW
8QDYHJDGDUHDOLW]DGHVOHVSURYHVHO&RQWUDFWLVWDUHRPSOLUjHOVIRUPDWVGHFRQWUROGHFDEOHVVHJRQVHOV
48$'5(6L

$VVDLJGHFDEOHVDwOODWVN9SHUDGLVWULEXFLyG·HQHUJLD
(VUHDOLW]DUDQHOVDVVDMRVVHJHQWV
•

$VVDLJGHULJLGHVDGLHOqFWULFDGHOVDwOODPHQWV

•

0HVXUDGHODUHVLVWqQFLDG·DwOODPHQW

•

0HVXUDGHODUHVLVWqQFLDHOqFWULFDGHOVFRQGXFWRUV

•

3URYDPHFjQLFDG·DwOODPHQWVLFREHUWHVODSHWLFLy 

•

(OVUHVXOWDWVGHODPHVXUDVHUDQUHIHULWVDXQDWHPSHUDWXUDGH·&PXOWLSOLFDQWORVSHOVIDFWRUV
FRUUHVSRQHQWTXHIDFLOLWDUjHOIDEULFDQWGHOFDEOH

•

(OYDORUREWLQJXWVHUjFRPDPtQLPLJXDODODUHVLVWqQFLDTXLORPqWULFDREWLQJXGDSHUDSOLFDFLy
GHODIyUPXODVHJHQW

( MΩKm) ≥ Ki log

/·DVVDLJ GH ULJLGHVD HV UHDOLW]DUj VREUH WRWD OD ORQJLWXG GH OD ERELQD DPE LPPHUVLy SUqYLD HQ DLJXD
GXUDQWXQDKRUD
•

/·DVVDLJ HV UHDOLW]DUj DSOLFDQW OD WHQVLy G·DVVDLJ HQ DOWHUQD VHOHFFLRQDGD VHJRQV OD WHQVLy
QRPLQDO GHO FDEOH LQGLFDGD DO 48$'5(  DPE OD GXUDGD GH O·DVVDLJ TXH HQ HO GLW
48$'5(V·LQGLFD

•

/DSURYDVHUjUHDOLW]DGDHQPRQRIjVLFDPEXQWUDQVIRUPDGRUHOSULPDULGHOTXDO EDL[DWHQVLy 
SRUWLXQYDULDGRUGHWHQVLyTXHSHUPHWLYDULDUODWHQVLyJUDGXDOPHQWRDSHWLWVVDOWV/DWHQVLy
G·DVVDLJ WHQVLy HILFDo HQ HO VHFXQGDUL GHO WUDQVIRUPDGRU  HV OOHJLUj D WUDYpV G·XQ YROWtPHWUH
DSOLFDWDXQWUDQVIRUPDGRUGHWHQVLy

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 

/D PHVXUD GH OD UHVLVWqQFLD GH O·DwOODPHQW V·HIHFWXDUj VREUH WRWD OD ORQJLWXG GHO FDEOH D VXEPLQLVWUDU
DPEFRUUHQWFRQWLQXDODWHPSHUDWXUDDPELHQWPLWMDQoDQWHOPqWRGHGHFRPSDUDFLyDSOLFDQWXQDWHQVLy
QR LQIHULRU D 9 GXUDQW XQ PLQXW FRP D PtQLP HQWUH FDGD FRQGXFWRU L O·HPEROFDOO PHWjOÃOLF
FRQQHFWDGD D WHUUD MXQW DPE HOV DOWUHV FRQGXFWRUV FDEOHV PXOWLSRODUV DUPDWV  R HQWUH FDGDVFXQ GHOV
FRQGXFWRUV L WRWV HOV DOWUHV XQLWV D O·DLJXD FDEOHV PXOWLSRODUV VHQVH DUPDGXUD  R Ep HQWUH FRQGXFWRU L
O·DLJXDHQFDEOHVXQLSRODUVVHQVHDUPDGXUD WHPSHUDWXUDGHO·DLJXD··& 



D

d

D&
LV·LQFORXUjHQHOSURWRFROGHSURYHVHQIjEULFDGHOFDEOH $TXHVWDSURYDpVDSHWLFLy 
•

(O.LGHSqQGHOPDWHULDOGHO·DwOODPHQWLV·REWLQGUjSHUFRQVXOWDDO48$'5(VHJRQVHO
WLSXVGHEDUUHMDDwOODQW
1RUPD
1RUPD

$wOODPHQW
$wOODPHQW

81( 9 

*RPDEXWtOLFD

7$8/$,



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 

%DUUHMD
%DUUHMD

.LD& ( MΩKm) 

$%








81( 9, 

3ROLHWLOqUHWLFXODW

7$8/$,



81( 9,, 

HWLOqSURSLOq

7$8/$,



81( ,, 

3ROLFORUXUGHYLQLO

7$8/$,



81( ,, 

3ROLFORUXUGHYLQLO

7$8/$,



81( 9 

3ROLFORUXUGHYLQLO

$5$







$'







$9







$9







$9



•

(OV YDORUV REWLQJXWV SHU D XQ TXLOzPHWUH GH FRQGXFWRU QR VHUDQ VXSHULRUV DOV YDORUV
FRUUHVSRQHQWVGHOFRQGXFWRUGHOPDWHL[PDWHULDOLVHFFLyHQOD1RUPD81(

•

/DUHVLVWqQFLDGHFRQGXFWRUVFRQFqQWULFVHVWjDFWXDOPHQWHQHVWXGL

/HV SURYHV PHFjQLTXHV G·DwOODPHQWV L FREHUWHV VyQ RSWDWLYHV L KDXUDQ GH VHU VROÃOLFLWDGHV SHO 'LUHFWRU 
VHUDQUHDOLW]DGHVVHJRQV1RUPD81((1  LHOVVHXVYDORUVVHUDQSHUDOVGLVWLQWVWLSXVGH
EDUUHJHVHOVLQGLFDWVDFRQWLQXDFLyVHJRQVHOWLSXVGHFDEOH
•

&DEOHVWLSXV%9N9DwOODWVDPEJRPDEXWtOLFD


3URYHVPHFjQLTXHVDO·DwOODPHQWVHJRQV7$8/$81( 9 
7LSXVGHEDUUHMD$%
5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZFP



$OODUJDPHQWDODUXSWXUD


'LGUHSUHVHQWHQHOVYDORUVVHJHQWV

3URYHVPHFjQLTXHVDODFREHUWD39&VHJRQV7$8/$,,81(
7LSXVGHEDUUHMD&9

' GLjPHWUHH[WHULRUPLWMjHOHFWLXVREUHO·DwOODPHQWHQPLOÃOtPHWUHV

5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZFP

G GLjPHWUHHIHFWLXGHO·jQLPD FRQGXFWRUPpVHOVHXDwOODPHQW HQPLOÃOtPHWUHV
•

$OODUJDPHQWDODUXSWXUD

6HJRQV HO VXESDUjJUDI  SDUjJUDI  $SDUWDW  81( (1  V·REWLQGUj HO
YDORUGH'SHUDSOLFDFLyDOD),*85$,GHODIyUPXODVHJHQW

•

&DEOHVWLSXV59RN9DwOODWVDPESROLHWLOqUHWLFXODW


3URYHVPHFjQLTXHVDO·DwOODPHQWVHJRQV7$8/$81( 9, 
7LSXVGHEDUUHMD$5$
5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZFP  


•

$OODUJDPHQWDODUXSWXUD

3HUDXQFDEOHWULSRODUOD1RUPD81((1QRLQGLFDFRPFDOFXODUHOYDORUGH'
SHUODTXDOFRVDV·DSOLFDUjOD1RUPDIUDQFHVD1,GHO%XUHDX9HQGHV ),*85$ 



3URYHVPHFjQLTXHVDODFREHUWD39&VHJRQV7$8/$,,81(',,
7LSXVGHEDUUHMD&9
5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZFP  
$OODUJDPHQWDODUXSWXUD



1ZPP

VHQWH JUXL[GHO·DwOODQWGHOFRQGXFWRUJUXL[GHO·HQYROWDQWDwOODQW VLODWp 
/D PHVXUD GH OD UHVLVWqQFLD HOqFWULFD GHOV FRQGXFWRUV pV RSWDWLYD L KDXUDQ GH VHU VROÃOLFLWDGHV SHO
'LUHFWRU  HV UHDOLW]DUj GHVSUpV VL KDJXpV URPjV HO FDEOH FRP D PtQLP GXUDQW GRW]H KRUHV D XQD
WHPSHUDWXUDDPELHQWFRPSUHVDHQWUH·&L··&
•

6·XWLOLW]DUjFRUUHQWFRQWLQXVREUHPRVWUHVG·XQDORQJLWXGGHWHUPLQDGDSHOIDEULFDQW

•

6·XWLOLW]DUjHOSRQWGHILO SRQWGH7KRPVRQ RHOSRQWGH:KHDVWVWRQHVHJRQVVLJXLODORQJLWXGL
VHFFLyGHOFRQGXFWRU

•

8QDYHJDGDPHVXUDGDODUHVLVWqQFLDSHOPqWRGHQRUPDOLW]DWGHOIDEULFDQWVHUjUHIHULGDSHUDXQ
TXLOzPHWUHGHFRQGXFWRUDODWHPSHUDWXUDGH&PLWMDQoDQWOHVIyUPXOHVVHJHQWV

 UHWLFXODW 



1ZPP 

   
•

254,45
 (Ω / km) SHUDFRQGXFWRUGHFRXUH
234,45 + t

R20 ºC = Rt ·

248
(Ω / km) SHUDFRQGXFWRUG·DOXPLQL
228 + t

3HUDEDUUHMD39&WLSXV67
81(



3URYHVPHFjQLTXHVDO·DwOODPHQW(35VHJRQV7$8/$81(1,,,
7LSXVGHEDUUHMD$'
5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZFP  
$OODUJDPHQWDODUXSWXUD



3URYHVPHFjQLTXHVDODFREHUWD39&VHJRQV7$8/$81(  
7LSXVGHEDUUHMD&9
5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZFP  
$OODUJDPHQWDODUXSWXUD

VHQW5WODUHVLVWqQFLDDQWHULRUPHQWPHVXUDLWODWHPSHUDWXUDDPELHQWUHJLVWUDGDDEDQVGHODSURYD
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



&DEOHVWLSXV'9N9DwOODWVDPEHWLOqSURSLOq (35 

SHUDFRQGXFWRUGHFRXUH

R20 ºC = Rt ·

3HUDEDUUHMD;/3( SROLHWLOq
81(



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 





1ZPP 

  




1ZPP 

  
•



$VVDLJGHFDEOHVDwOODWVDPE39&GHWHQVLRQVQRPLQDOVILQVD9

3HUDEDUUHMD(35 HWLOqSURSLOq 

(OV WLSXV HPSUDWV HQ LQVWDOÃODFLy LQWHULRU VRWD WXE SURWHFWRU FRPSOLUDQ HQ OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV L
DVVDMRVDPEOD1RUPD81(  

81(
3HUDEDUUHMD39&WLSXV67

(OVFRQGXFWRUVFRPSOLUDQDPEOHVSURYHVLDVVDMRVGHOD1RUPD81(

81(

(OVWLSXVGHFDEOHVSHUDOVTXDOVV·LQGLTXHQHOVDVVDMRVHQOD1RUPD81(  VyQHOVVHJHQWV

&DEOHVWLSXV:N9DwOODWVDPE39&EDUUHMD$9


3URYHVPHFjQLTXHVDO·DwOODPHQWVHJRQV7$8/$,81( ,, 
7LSXVGHEDUUHMD$9
5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZFP  
$OODUJDPHQWDODUXSWXUD



3URYHVPHFjQLTXHVDODFREHUWD39&VHJRQV7$8/$,,81( ,, 

$OODUJDPHQWDODUXSWXUD



1ZOPP 
•



+29.7$8/(6,,,L,981(  

0HVXUDGHODFRQWLQXwWDWHOqFWULFDHQFDEOHVGHEDL[DWHQVLyGHVSUpVG·HVWHVRVHQREUD

3HUDEDUUHMD39&WLSXV67

3HUDFDEOHVDSDQWDOODWVV·XQLUj XQ H[WUHPGHO FRQGXFWRUDODSDQWDOODFRPSURYDQWODFRQWLQXwWDWHQWUH
O·DOWUH H[WUHP L OD PDWHL[D WDO SUHVVLRQDU LQVWDQWjQLDPHQW HO SROVDGRU GHO 0(**(5 O·DJXOOD WHQGLUj D
DQDUVH·QUjSLGDPHQWFDSD]HUR (VUHSHWLUjO·RSHUDFLyDPEWRWVHOVFRQGXFWRUVGHOFDEOH ODSDQWDOOD
HVWDUjDwOODGDGHWHUUDDOPHQ\VHQXQGHOVH[WUHPV 

81(

3URYHVPHFjQLTXHVDO·DwOODPHQWVHJRQV7$8/$,81( ,, 

3HUDFDEOHVVHQVHDSDQWDOODUHVFROÃORFDUjDWHUUDXQH[WUHPGHOFRQGXFWRUDSURYDULHVFRPSURYDUjOD
FRQWLQXwWDWHQWUHO·DOWUHH[WUHPLWHUUD

7LSXVGHEDUUHMD$9
5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZOFP  

6·LQGLFDUjHQHOSURWRFROVLHOFDEOHWpEpODFRQWLQXwWDWRVLHVWjWDOODWDOJXQFRQGXFWRU

$OODUJDPHQWDODUXSWXUD


+957$8/(6,L,,81(  

•

3HU HIHFWXDU OHV PHVXUHV GH FRQWLQXwWDW HV SXQWHJHQ GRV FRQGXFWRUV GH OD PDWHL[D VHFFLy GHO FDEOH D
SURYDUHQXQGHOVVHXVH[WUHPVLHVPHVXUDODUHVLVWqQFLDGHOEXFOHDL[tIRUPDWEDVWDUjGLYLGLUSHUGRVHO
UHVXOWDW WUREDW SHU REWHQLU OD UHVLVWqQFLD G·XQ FRQGXFWRU $TXHVWD UHVLVWqQFLD HV FRPSDUDUj GHVSUpV GH
UHIHULUODDXQTXLOzPHWUHLD&DPEODTXHHOIDEULFDQWKDJLIDFLOLWDWHQHOSURWRFROGHIjEULFD

81(

&DEOHVWLSXV:N9DwOODWVDPE39&EDUUHMD$9


+2987$8/(6,L,,81(  

•

0HVXUDGHODUHVLVWqQFLDHOqFWULFDHQFDEOHVGHEDL[DWHQVLyGHVSUpVG·HVWHVRVHQREUD

3HUDEDUUHMD39&WLSXV$



  

+29.7$8/(69,,L9,,,81(  

•

8QDYHJDGDUHDOLW]DGDODLQVWDOÃODFLyLDFDEDGHVOHVSURYHVGHIXQFLRQDPHQWHO&RQWUDFWLVWDHQWUHJDUjDO
'LUHFWRUHOVIRUPDWVGHFRQWUROGHJXGDPHQWFRPSOLPHQWDWV

5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZFP  

   

+2987$8/(69L9,81(  

•

3529(6'(&$%/(6(12%5$

7LSXVGHEDUUHMD&9

1ZPP 

•

0HVXUDGHODUHVLVWqQFLDG·DwOODPHQWHOqFWULFHQFDEOHVGHEDL[DWHQVLyGHVSUpVG·HVWHVRVHQREUD

3URYHVPHFjQLTXHVDODFREHUWD39&VHJRQV7$8/$,,81( ,, 

6·XVDUj 0(**(5 G·RSHUDFLy PDQXDO WUDQVLVWRULW]DW IRQW G·DOLPHQWDFLy GH EDWHULD  DPE WHQVLRQV GH
SURYD GH9LDPEHVFDOHVGHUHVLVWqQFLDGH L02 PHJRKPV  /D
WHQVLyGHSURYHVV·REWLQGUjGHO48$'5(

7LSXVGHEDUUHMD&9
5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy1ZFP  

48$'5(

$OODUJDPHQWDODUXSWXUD


7LSXVGHFDEOH
7LSXVGHFDEOH
1ZPP 

  



3HUDEDUUHMD39&WLSXV%

99RVLPLODU

81(


1ZOPP 
  



3HUDEDUUHMD39&WLSXV67

7HQVLyGHSURYD
7HQVLyGHSURYD
9FF

99RVLPLODU

9FF

:N9RVLPLODU

9FF

/DSURYDG·DwOODPHQWWLQGUjXQPLQXWGHGXUDGD

81(

$VVDLJGHFDEOHVN9DPEFRQGXFWRUVG·DOXPLQLDwOODWVLFDEODWJHVHQIHL[SHUDOtQLHVDqULHVGHEDL[D
WHQVLy

3HUUHDOLW]DUODPHVXUDVHVHJXLUjHOSURFHGLPHQWVHJHQW
•

2EULULHWLTXHWDUO·LQWHUUXSWRUG·DOLPHQWDFLyGHOFDEOHTXHHVYDDSURYDUTXDQSURFHGHL[L

7RWVHOVDVVDMRVHVWDUDQG·DFRUGDPEDOOzTXHV·KDLQGLFDWHQOD1RUPD81(

•

/RFDOLW]DUHOVGRVH[WUHPVGHOFDEOHTXHHVYDDSURYDU

(OVFRQGXFWRUVFRPSOLUDQDPEOHVSURYHVLDVVDMRVGHOD1RUPD9$,*81,5

•

$VVHJXUDUVHTXHOHVSXQWHVGHOVFRQGXFWRUVHQFDGDH[WUHPGHOFDEOHQRHVWRTXHQXQHVDPE
DOWUHVLTXHQRHVWDQHQFRQWDFWHDPEHTXLSVLRWHUUD

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



•

$VVHJXUDUVHTXHHOVH[WUHPVGHOFDEOHHVWDQFRQWtQXDPHQWYLJLODWVGXUDQWODSURYDLLPSHGLUTXH
SHUVRQDOQRDXWRULW]DWWRTXLHOVFDEOHVGXUDQWODGXUDGDG·DTXHVWD

(VFRQVLGHUDTXHXQPRWRUpVGHVHUYHLLQWHUPLWHQWTXDQpVFRQQHFWDWDOD[DU[DHQWUHFLQFLVLVYHJDGHV
HQHOWUDQVFXUVG·XQDKRUD

•

(OVFDEOHVHVWDUDQFRPSOHWDPHQWDFDEDWVOOHVWRVSHUDOVHX

(OSDUHOOG·DFFHOHUDFLy 3DUHOOG·DUUHQFDGDSDUHOOUHVLVWHQW 

•

&RQQH[LyDLQWHUOtQLHVPRWRUVHWFSHUzQRFRQQHFWDWV

VHUjFRPDPtQLPLJXDODOSDUHOOQRPLQDO

•

4XDQ HOV FDEOHV VLJXLQ DUPDWV LR DSDQWDOODWV HV FRQQHFWDUj D WHUUD OD VHYD DUPDGXUD LR OD
VHYDSDQWDOOD

VHUjFRPDPtQLPLJXDODOGHOSDUHOOQRPLQDO

•

&RQQHFWDUHO0(**(5DOFDEOHG·DFRUGDPEOHVLQVWUXFFLRQVGHOIDEULFDQWGHO·DSDUHOO

•

5HJLVWUDUODWHPSHUDWXUDDPELHQWKXPLWDWUHODWLYDLFRQGLFLRQVGHSURYD

•

3URYDUFDGDFRQGXFWRUUHVSHFWHDFDGDVFXQGHOVDOWUHVLUHVSHFWHDWHUUD

•

5HJLVWUDUHOVYDORUVREWLQJXWVHQHOIXOOGHSURYHVSUHSDUDGDSHUDWDOIL

GLVVHQ\%GH1(0$ 
GLVVHQ\&GH1(0$ 

$VVDLJG·HVFDOIDPHQW
(O IXQFLRQDPHQW G·XQ PRWRU GH JjELD G·HVTXLURO D SOHQD FjUUHJD HVWj OLPLWDW SULQFLSDOPHQW SHU
O·HVFDOIDPHQWTXHSRWVXSRUWDUVHQVHULVFGHGHWHULRUDPHQWGHOVDwOODQWVRSHUODGHIRUPDFLySHUGLODWDFLy

(OV FULWHULV G·DFFHSWDFLy R UHEXLJ HV SUHQGUDQ SHU FRPSDUDFLy GH UHVXOWDWV HQWUH OHV GLVWLQWHV PHVXUHV
HIHFWXDGHVVREUHHOVPDWHL[RVWLSXVGHFDEOHVLDPEORQJLWXGVPpVRPHQ\VVLPLODUV(VFRQVLGHUDUjXQD
UHVLVWqQFLDG·DwOODPHQWPtQLPDSHUDOVFDEOHVGH0ȍHQFDUDTXHHQXQFDEOHHQFRQGLFLRQVQRUPDOV
HOVYDORUVGHUHVLVWqQFLDG·DwOODPHQWVHUDQPROWVXSHULRUV 

/HVWHPSHUDWXUHVPj[LPHVDGPLVVLEOHVHVWDQLQGLFDGHVDO48$'5(SHUDOVPRWRUVWLSXV1(0$
LDO48$'5(SHUDPRWRUVHXURSHXV
/DGXUDGDDSUR[LPDGDHQKRUHVGHO·DVVDLJDSOHQDFjUUHJDYHGRQDGDSHUODIyUPXOD

K=

3529(6(1)$%5,&$'(027256'·,1'8&&,Ð$0%52725(1*%,$'·(648,52/
*HQHUDOLWDWV
(OV PRWRUV VHUDQ SURYDWV LQGLYLGXDOPHQW HQ IjEULFD XWLOLW]DQW HOV HTXLSV DGHTXDWV L GHJXGDPHQW
FRQWUDVWDWV
7RWVHOVPRWRUVKDXUDQGHGLVSRVDUGHOVHXFHUWLILFDWGHSURYHVSHUDSRWqQFLHVLJXDOVRVXSHULRUVDGHX
FDYDOOV &9 
3HU D SRWqQFLHV VXSHULRUV D FLQTXDQWD FDYDOOV  &9  V·KDXUj G·DYLVDU DO 'LUHFWRU DPE GHX GLHV
G·DQWHODFLyGDWDGHUHDOLW]DFLyGHOHVSURYHVHQIjEULFDSHUDODVHYD3RVVLEOHDVVLVWqQFLD

•

8 WHQVLyHQYROWV

•

, LQWHQVLWDWHQDPSHUHV

•

Q QRPEUHGHUHYROXFLRQVSHUPLQXW

8QDYHJDGDGHWHUPLQDWHOYDORUGH.HVFRQVXOWDUjHO48$'5(
48$'5(

$O·LQLFLGHOVDVVDMRVHVUHDOLW]DUDQOHVPHVXUHVVHJHQWV
0HVXUD GH OD LQWHQVLWDW G·DUUHQFDGD HQ EXLW OD9  DTXHVWD PHVXUD GRQDUj YDORUV VHPSUH
LQIHULRUVDLQY 

•

0HGXOÃODGHODLQWHQVLWDWQRPLQDOHQEXLW OQ9 

•

0HVXUDGHODUHVLVWqQFLDHOqFWULFDGHOVGHEDQDWV

•

0HVXUDGHODUHVLVWqQFLDGHOVDwOODPHQWVWHVWDPHVXUDGDGRQDUjYDORUVVXSHULRUVHQPHJRKPVD
GHXYHJDGHVODWHQVLyGHVHUYHLHQTXLORZDWV 

•

*UDXGHSURWHFFLyGHOPRWRUHQIXQFLyG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQOD1RUPD81(VHQW
ODSURWHFFLyPtQLPDDFFHSWDEOHOD,3R,3:SHUDLQWHPSqULH

'HWHUPLQDFLyGHOSDUHOOGHJLU
3HUDOVPRWRUVPDMRUVGHFLQTXDQWDFDYDOOV  &9  HVGHWHUPLQDSHOPqWRGHQRUPDOGHOIDEULFDQWHOV
VHJHQWVYDORUVGHSDUHOO
•

3DUHOOG·DUUHQFDGD

•

3DUHOOPj[LP

7RWVHOVPRWRUVWLQGUDQFDUDFWHUtVWLTXHVGHSDUHOOG·DUUHQFDGDTXHHOVIDFLFDSDoRVSHOVHTXLSVDFFLRQDWV
SDUHOOG·DUUHQFDGDPDMRUTXHHOSDUHOOUHVLVWHQW 
(QWRWVHOVPRWRUVGHVHUYHLSHUPDQHQWHOSDUHOOPj[LPQRVHUjLQIHULRUDOFHQWVHL[DQWDSHUFHQW  
GHOQRPLQDO
( Q HOV PRWRUV GH VHUYHL LQWHUPLWHQW HO SDUHOO Pj[LP QR VHUj LQIHULRU DO GRVFHQWV SHU FHQW   GHO
QRPLQDO
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 
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&RPSURYDFLRQVLQLFLDOV
•
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/DWHPSHUDWXUDGHO·DLUHDPELHQWQRH[FHGLUjGH&
/·DVVDLJ GHO PRWRU HV IDUj DO UqJLP QRUPDO GH FjUUHJD SHU DEUHXMDU O·DVVDLJ V·DGPHW IRUoDU HO UqJLP
HQWUHHOFLQF  LGHX  SHUFHQWFRPDPj[LPGXUDQWODSULPHUDSDUWGHO·DVVDLJWRUQDQWGHVSUpVDO
UqJLPQRUPDO
(Q SULQFLSL O·DVVDLJ FRQWLQXDUj ILQV D REWHQLU XQD WHPSHUDWXUD FRQVWDQW HQ FDGDVFXQD GH OHV SDUWV GHO
PRWRUVXEMHFWHVDPHVXUD(VFRQVLGHUDUjFRPDWDOTXDQO·HOHYDFLyGHWHPSHUDWXUDQRH[FHGHL[LG·XQ
JUDXSHUKRUD
6L OHV WHPSHUDWXUHV Pj[LPHV V·REWHQHQ HQ XQ WHPSV GH IXQFLRQDPHQW WHPSV G·DVVDLJ  QRWDEOHPHQW
LQIHULRUDO·REWLQJXWHQODFRQVXOWDDO48$'5(HVSRWGHGXLUTXHHOPRWRUV·HVFDOIDSHUHVWDUHQ
PDOHVWDWRSHUVHUG·XQDSRWqQFLDLQIHULRUDDTXHOODTXHILJXUDDODVHYDSODFDGHFDUDFWHUtVWLTXHV
/DGHWHUPLQDFLyGHOVHVFDOIDPHQWVHVUHDOLW]DUjSHUPLWMjG·XQGHOVGRVPqWRGHVVHJHQWV
•

0HVXUDSHUWHUPzPHWUHHVFROÃORFDUDQWHUPzPHWUHVUHFREHUWVGHEXDWDHQHOVSDUWVIL[HVGHOD
PjTXLQD3HUDOHVSDUWVHQPRYLPHQWHVIDHOPDWHL[TXDQHVGHWp/HVPHVXUHVHVUHDOLW]DUDQ
DPE UDSLGHVD DWqV TXH HOV PRWRUV GH SHWLWHV GLPHQVLRQV GLVPLQXHL[HQ OD VHYD WHPSHUDWXUD
UjSLGDPHQW PHQWUH TXH D OHV PjTXLQHV JUDQV OD WHPSHUDWXUD DXJPHQWD HQ GHWHQLUVH SHU
VXSUHVVLy GH OD YHQWLODFLy  L GHVSUpV GLVPLQXHL[ 6·KDQ G·DQRWDU HOV YDORUV Pj[LPV (OV
WHUPzPHWUHVKDQGHWHQLUXQGLSzVLWG·HVFDVVDFDSDFLWDW PLJFHQWtPHWUHF~ELF FP FRPD

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



Pj[LP D IL TXHUHJLVWULQ OHVWHPSHUDWXUHV DPEUDSLGHVD D PpV D PpVFDODOOXQ\DUORVGHWRW
FDPSPDJQqWLFYDULDEOHTXHSURGXLULDXQIDOVHMDPHQWGHOHVOHFWXUHVSHUDFFLyGHOVFRUUHQWVGH
)RXFDXOW HQ OD PDVVD GHO PHUFXUL (OV HVFDOIDPHQWV HVWDUDQ UHJLVWUDWV SHU OD GLIHUqQFLD GH
WHPSHUDWXUHVPHVXUHVHQOHVGLYHUVHVSDUOLVGHODPjTXLQDLODWHPSHUDWXUDGHO·DLUHDPELHQW
•

0HVXUDSHUYDULDFLyGHODUHVLVWqQFLDHVPHVXUDUjODUHVLVWqQFLDGHOVHQURWOODPHQWVDEDQVGHOD
SRVDGD HQ PDU[D GH OD PjTXLQD pV D GLU D OD WHPSHUDWXUD DPELHQW WD VHQW 5 OD UHVLVWqQFLD
WUREDGD $O ILQDO GH O·DVVDLJ XQD DOWUD PHVXUD 5W SHU D XQD WHPSHUDWXUD 7 GH O·HQURWOODPHQW
/·HVFDOIDPHQWWWDV·REWLQGUjSHUODIyUPXOD

 Rt ½
t − ta = ® − 1¾(234,5 + ta )
¿
¯R


VHPEOHQJLUDUHQ VHQWLWLQYHUVGH ODURWDFLyGHOPRWRUL D XQD YHORFLWDW WDQW PDMRU TXDQWPDMRUVLJXLHO
OOLVFDPHQW(VSUHQXQSXQWGHUHIHUqQFLDHQODFDUFDVVD SHUH[HPSOHXQWUDoGHFODULy LHVFRPSWDHO
QRPEUHGHVHFWRUVQHJUHV Q TXHSDVVHQGXUDQWXQWHPSVGHWUHQWD  DVHL[DQWD  VHJRQVPHVXUDWV
DOFURQzPHWUHHOOOLVFDPHQWHVFDOFXODSHUODIyUPXODVHJHQW

g% =

n
·100 
2tf

VHQWIODIUHTqQFLDHQ+HUW] +] SHUDODTXHHOPRWRUKDHVWDWFRQVWUXwWeVQHFHVVDULXQDRSHUDFLy
DFXUDGD HOV VHFWRUV QHJUHV VHUDQ G·XQ FRORU IRUW L HOV EODQFV SHUIHFWDPHQW QHWV (O GLVF VHUj GH JUDQV
GLPHQVLRQVVLODYHORFLWDWGHOPRWRUpVOHQWDRVLJXLVLHOPRWRUWpXQJUDQQRPEUHGHSROV
(OVYDORUVSHUFHQWXDOVGHOOOLVFDPHQWQRVXSHUDUDQDOOzTXHV·KDLQGLFDWDFRQWLQXDFLy

•

/DWHPSHUDWXUDODWHYDGHO·DPELHQWHVGHWHUPLQDUjPLWMDQoDQWWHUPzPHWUH

•

)LQVD&9

•

(OPRWRUVHUjUHEXWMDWVLOHVWHPSHUDWXUHVPj[LPHVDGPLVVLEOHVVHJRQV48$'5(SHUD
PRWRUV1(0$R48$'5(SHUDPRWRUVHXURSHXVVyQDGTXLULGHVHQXQWHPSVLJXDOR
LQIHULRUDOSUHYLVWFRPDGXUDGDGHO·DVVDLJ

•

'·&9D&9 
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&9LPDMRUV









$QjOLVLGHVRUROOVLYLEUDFLRQV

$VVDLJGHVREUHFjUUHJD
'HVSUpVGHO·DVVDLJG·HVFDOIDPHQWVHVREUHFDUUHJDUjODPjTXLQDHQDVVDLJDPEXQYLQWSHUFHQW  
GH OD VHYD FjUUHJD QRPLQDO GXUDQW XQ WHPSV LJXDO D XQ GHVq   GH OD GXUDGD GH O·DVVDLJ
G·HVFDOIDPHQWLGHVSUpVDPEXQWUHQWDSHUFHQW GXUDQWFLQFPLQXWVREpXQDVREUHFjUUHJDGHO
FLQTXDQWD SHU FHQW   GXUDQW WUHV PLQXWV SHU D OHV PjTXLQHV GH VHUYHL SHUPDQHQW /D PjTXLQD
VXSRUWDUj DTXHVWHV VREUHFjUUHJXHV VHQVH GHWHULRUDPHQW L HQ OHV FRQGLFLRQV QRUPDOV GH YHORFLWDW GH
IXQFLRQDPHQW DODVHYDYHORFLWDWQRPLQDO VLDL[zQRIRVDL[tODPjTXLQDVHUjUHEXWMDGD
$ OHVPjTXLQHVTXHKDJLQGHFRPSOLUFRQGLFLRQVHVSHFLDOVHOV SHUFHQWDWJHVGHVREUHFjUUHJD VHUDQHOV
DGHTXDWVDOHVGLWHVFRQGLFLRQV

$VVDLJGHULJLGHVDGLHOqFWULFD
/·REMHFWHG·DTXHVWDVVDLJpVGHWHUPLQDUODERQDTXDOLWDWGHOVDwOODPHQWV

/DPHVXUDGHODLQWHQVLWDWGHVRUROO QLYHOOGHSUHVVLyVRQRUD HVUHDOLW]pVHQVDOHVGHSURYDHVSHFLDOPHQW
SUHSDUDGHV (O QLYHOO VRQRU HV PHVXUDUj VHJRQV OD 1RUPD ',1  L QR VREUHSDVVDUj HOV VHWDQWD
GHFLEHOV G%$ HQO·HVFDOD$(VSUHVWDUjHVSHFLDODWHQFLyDFRL[LQHWVYHQWLODGRULFLUFXLWPDJQqWLF/D
PHVXUDGHYLEUDFLRQVHVUHDOLW]DUjVHJRQVOD1RUPD',1LHVUHDOLW]DUjHQVDODSUHSDUDGDSHUD
DL[z /D LQWHQVLWDW GH YLEUDFLy VHUj PHVXUDGD HQ FRL[LQHWV SRWHV L DFDUpV 3HU HIHFWXDU OD PHVXUD
V·HPSUDUDQ SDOSDGRUV SLH]RHOqFWULFV L HQ PjTXLQHV PROW JUDQV R WUDQVIRUPDGRUV SDOSDGRUV
GLQDPRHOqFWULFV
/DYLEUDFLyGHOPRWRUHQTXDOVHYROGLUHFFLyPHVXUDDO·DOORWMDPHQWGHOFRL[LQHWKDXUjG·DMXVWDUVHDOHV
1RUPHV FRPHUFLDOV SHU D OD VHYD SRWqQFLD L JUDQGjULD SHUz QR VREUHSDVVDUj HOV YDORUV LQGLFDWV DO
48$'5(

3URYHVGHIRUFHVFHQWULIXJXHV

6·DSOLFDUj XQDWHQVLyVXSHULRU DOD WHQVLy GH VHUYHL GXUDQW XQ PLQXW HQWUH HQURWOODPHQWV L PDVVD LHQWUH
HQURWOODPHQWV
/DWHQVLyG·DVVDLJVHUjDOWHUQDVLQXVRwGDODIUHTqQFLDLQGXVWULDO +] 
3HU D PRWRUV GH JjELD GH SRWqQFLD QRPLQDO LQIHULRU D .:  .9$  OD WHQVLy GH O·DVVDLJ VHUj
89VHQW8ODWHQVLyGHVHUYHL

/HV SURYHV GH IRUFHV FHQWUtIXJXHV VHUDQ H[LJLGHV FRP D PHVXUD GH VHJXUHWDW SHU D OHV SHUVRQHV (V
UHDOLW]DUDQ GXUDQW WUHV PLQXWV DPE XQD YHORFLWDW XQ YLQW SHU FHQW    VXSHULRU D OD QRPLQDO (V
FRPSURYDUjTXHHOYHQWLODGRUSROLWJHVDFREODPHQWVHWF6XSRUWHQVHQVHSUREOHPHVHOVHVIRUoRVGHOD
IRUoDFHQWUtIXJD6LHQOHVSURYHVHVGHWHFWHVVLQYLEUDFLRQVH[FHVVLYHVODPjTXLQDVHUjUHEXWMDGD
48$'5(
48$'5(
0;,0$$03/,78''2%/($'0,66,%/((100
0;,0$$03/,78''2%/($'0,66,%/((100

3HUDOHVDOWUHVSRWqQFLHVODWHQVLyG·DVVDLJVHUj8YROWVVHQW8ODWHQVLyGHVHUYHL
/·DVVDLJ FRPHQoDUj DSOLFDQW XQD WHQVLy GH SURYD LQIHULRU D XQ WHUo GH OD WHQVLy G·DVVDLJ L VHUj
DXJPHQWDGDUjSLGDPHQWILQVDODSOHQDWHQVLyODTXDOHVPDQWLQGUjGXUDQWXQPLQXW

0RWRUHQ
PXQWDWJH
PXQWDWJH

0RWRUHQUtJLG
0RWRUHQUtJLG

L





L





PL





0DMRUVTXHODFDUFDVVDLDPEOHVYHORFLWDWVVHJHQWV





(OOOLVFDPHQWRSHUFHQWDWJHGHYDULDFLyGHODYHORFLWDWGHEXLWDODYHORFLWDWGHSOHQDFjUUHJDSUHVDPE
UHODFLyDODYHORFLWDWGHEXLW YHORFLWDWGHVLQFURQLVPH HVGHWHUPLQDUjSHOSURFHGLPHQWTXHV·LQGLFDHQHO
SDUjJUDIVHJHQW







0HQ\VGHUSP





(VIL[DDODSROLWMDGHOPRWRURHQO·H[WUHPLWDWVRUWLQWGHOVHXHL[XQGLVFGH[DSDG·DOXPLQLGLYLGLWHQXQ
QRPEUH GH VHFWRUV GREOH GHO QRPEUH GH SROV GHO PRWRU VHQW HQQHJULWV HOV VHFWRUV SDUHOOV 6·LOÃOXPLQD
IRUWDPHQW DTXHVW GLVF DPE XQD OOXP GH ILODPHQW PHWjOÃOLF GH YLQWLFLQF   D TXDUDQWD   ZDWWV
DOLPHQWDGDSHUODPDWHL[D[DU[DTXHHOPRWRUTXHWpXQDWHQVLyOOHXJHUDPHQWVXSHULRUDODQRPLQDOGH
ODOOXP4XDQODPRWRUDJLUDHQVLQFURQLVPH HQEXLW HOVVHFWRUVVHPEOHQLPPzELOVSHUzHOVQHJUHVHV
SLQWHQ IRUWDPHQW GH JULV (Q HO PRPHQW TXH OD YHORFLWDW pV LQIHULRU D OD GH VLQFURQLVPH HOV VHFWRUV

USPDUSP





USPLPDMRUV





4XDQ OD WHQVLy G·DVVDLJ V·REWLQJXL SHU XQ WUDQVIRUPDGRU HO VHX YDORU HV PHVXUDUj GLUHFWDPHQW L QR
PLWMDQoDQWXQDPHVXUDGHWHQVLyEDL[DHQODTXHFDOWHQLUHQFRPSWHODUHODFLyGHWUDQVIRUPDFLy
'XUDQWHOPLQXWGHGXUDGDGHO·DVVDLJGHULJLGHVDQRHVGHWHFWDUDQSHUIRUDFLRQVQLFRQWRUQHMRVHQHOV
DwOODPHQWV6LDL[zQRIRVDL[tHOPRWRUVHUjUHEXWMDW

'HWHUPLQDFLyGHOOOLVFDPHQW

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



&DUFDVVD&(,PXQWDWJHHOjVWLF
&DUFDVVD&(,PXQWDWJHHOjVWLF

3529(6(12%5$'(027256
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 



(QO·REUD\DEDQVGHGRQDUWHQVLyDOVPRWRUVHVYHULILFDUDQHOVSXQWVVHJHQWV

6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVVXEPLQLVWUDGDPXQWDGDIL[DGDLFRQQHFWDGD

9HULILFDFLyGHFRQWLQXwWDWGHOVGHEDQDWV

&DL[HVG·HQWURQFDPHQWVRGHULYDFLy

$PE XQ zKPPHWUH FRQQHFWDW DOV H[WUHPV GH IRUPD LQVWDQWjQLD O·DJXOOD HQ O·HVFDOD GH UHVLVWqQFLHV
WHQGLUjD]HUR

6·DERQDUj SHU XQLWDW WLSXV GH FDL[D FROÃORFDGD LQFORHQW DFFHVVRULV WDSHV FDUJROHULD L HOHPHQWV GH
IL[DFLy

9HULILFDFLyGHODUHVLVWqQFLDG·DwOODPHQW
(V UHDOLW]DUj XQD PHVXUD GH UHVLVWqQFLD G·DwOODPHQW FD XQ PHJzKPHWUH GH EDWHULD G· 9 /D
UHVLVWqQFLD HV PHVXUDUj HQWUH IDVHV L HQWUH FDGD IDVH L OD FDUFDVVD (O UHVXOWDW HQ PHJRKPV QR VHUj
LQIHULRUD GHXYHJDGHV OD WHQVLy GH VHUYHL HQ TXLORYROWV  0ȍ SHU DPRWRUV D 9  (Q FDVFRQWUDUL
VHUjUHEXWMDWWUHWTXHXQDYHJDGDDVVHFDWHQHVWXIDODUHSHWLFLyGHODSURYDGRQpVUHVXOWDWVFRUUHFWHV

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17
(OV PHVXUDPHQWV HV UHDOLW]DUDQ VHJRQV HOV SODQV GH SODQWD UHFRO]DWV SHOV DOoDWV L GHWDOOV D HVFDOD TXH
VLJXLQQHFHVVDULV

$%21$0(17
/HVLQVWDOÃODFLRQVV·DERQDUDQG·DFRUGDPEHOVSUHXVXQLWDULVFRUUHVSRQHQWVDOHVXQLWDWVVHJHQWV

4XDGUHVHOqFWULFVGH%DL[D7HQVLy
6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHTXDGUHFROÃORFDGDLQFORHQWEDQFDGDPHWjOÃOLFDIL[DFLyLDQLYHOODFLy

0RWRUVHOqFWULFV
6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHPRWRUWRWDOPHQWPXQWDWDQLYHOODWIL[DWLSURYDW

&RQGXFWHVGHVDIDWD
6·DERQDUj SHU PHWUH OLQHDO G·XQLWDW WLSXV GH VDIDWD FROÃORFDW LQFORHQW DFFHVVRULV VXSRUWV JDOYDQLW]DWV
HOHPHQWVGHIL[DFLySODTXHVG·LGHQWLILFDFLyLWUHQHVIOH[LEOHVGHSRVDGDDWHUUDRQVLJXLQQHFHVVjULHV

&RQGXFWHVGHWXE
6·DERQDUDQSHUPHWUHOLQHDOG·XQLWDWWLSXVGHWXELQFORHQWDFFHVVRULVVXSRUWVPDQHJXLQVHPERFDGXUHV
JUDSHVLHOHPHQWVGHIL[DFLy

&RQGXFWHVSUHIDEULFDWVSHUDLQVWDOÃODFLyVRWDVzO
6·DERQDUj SHU PHWUH OLQHDO G·XQLWDW WLSXV GH FRQGXFWH LQFORHQW DFFHVVRULV WDSHV FDL[HV L HOHPHQWV GH
IL[DFLyLDQLYHOODFLy

&LUFXLWVGHIRUoD
6·DERQDUjSHUPHWUHOLQHDOG·XQLWDWWLSXVGHFDEOHWRWDOPHQWHVWqVLFRQQHFWDWDOVVHXVH[WUHPVLQFORHQW
IL[DFLyLLGHQWLILFDFLy

&LUFXLWVG·HQOOXPHQDW
6·DERQDUjSHUPHWUHOLQHDOG·XQLWDWWLSXVGHFDEOHWRWDOPHQWHVWqVLFRQQHFWDWDOVVHXVH[WUHPVLQFORHQW
IL[DFLyLLGHQWLILFDFLy
6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHSXQWGHOOXPFROÃORFDWLQFORHQWHOVSHUQVGHIL[DFLyLHOVPDWHULDOVDX[LOLDUV
QHFHVVDULVSHUDODVHYDLQVWDOÃODFLyVHJRQVHOGHWDOOWtSLFGHPXQWDWJH
6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHPHFDQLVPHFROÃORFDWLQFORHQWFDL[DLIL[DFLy
6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHSUHVDGHFRUUHQWFROÃORFDWLQFORHQWFDL[DLIL[DFLy

$SDUDPHQWDHOqFWULFD
6·DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVVXEPLQLVWUDGDPXQWDGDFRQQHFWDGDLSURYDGD

3UHVHVGHFRUUHQWSHUDIRUoDG·~VLQGXVWULDO
3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHEDL[DWHQVLy 
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0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
Ì0,76,$%$67
$TXHVWD VHFFLy Wp FRP D REMHFWH HVWDEOLU OHV FRQGLFLRQV L JDUDQWLHV TXH FRPSOLUDQ OHV OOXPV L
OOXPLQjULHVDXWLOLW]DUHQHOVGLVWLQWVVLVWHPHVG HQOOXPHQDWG HGLILFLVLRLQVWDOÃODFLRQV
3HU D OD UHDOLW]DFLy G HVWXGLV L LQVWDOÃODFLRQV HV WLQGUj HQ FRPSWH DOOz TXH V KD LQGLFDW HQ DTXHVWD
VHFFLyLDPpVDPpV


$SDUWDW$UWLFOH4XDGUHVLFLUFXLWVG HQOOXPHQDW



$SDUWDW  $UWLFOH  9HULILFDFLy HQ REUD GHO FLUFXLW SURWHFWRU FRQWUD
FRUUHQWVGHIDOODGD



$UWLFOH&DQDOLW]DFLRQVSHUDFDEOHV



$SDUWDW$UWLFOH&DEOHVSHUDLQVWDOÃODFLRQVDO LQWHULRUG HGLILFLV



$SDUWDW$UWLFOH,QWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOV



$SDUWDW$UWLFOH3HWLWVLQWHUUXSWRUVDXWRPjWLFV,3,$,



$SDUWDW$UWLFOH,QWHUUXSWRUVLFRPPXWDGRUVG HQOOXPHQDW



$SDUWDW$UWLFOH&DL[HVG HQWURQFDPHQWLGHULYDFLy



$UWLFOH6LVWHPHVGHSURWHFFLy



$SDUWDW$UWLFOH1RUPDWLYDDSOLFDEOHHQHGLILFLV



$SDUWDW$UWLFOH,QVWDOÃODFLyHOqFWULFDHQHGLILFLV



$SDUWDW$UWLFOH&RPSURYDFLRQVHQFDQDOLW]DFLRQVHOqFWULTXHV



$SDUWDW  $UWLFOH  $VVDMRV HQ IjEULFD GH FDEOHV DwOODWV DPE 39&
ILQVD8 9



$SDUWDW$UWLFOH3URYDGHFDEOHVHQREUD

&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'·(035(6(6,3
&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'·(035(6(6,3(5621$/
*$&,Ð'·(035(6(6,3(5621$/
(5621$/
/HVHPSUHVHVLQVWDOÃODGRUHVKDXUDQG HVWDUHQSRVVHVVLyGHO©'RFXPHQWGH4XDOLILFDFLy(PSUHVDULDOª
'&( GHJXGDPHQWUHQRYDWDWRUJDWSHUOD'HOHJDFLyGHO0LQLVWHULG ,QG~VWULDL(QHUJLD2UGUHGHO
G 2FWXEUHGH %2(GHOGH1RYHPEUH 
(O SHUVRQDO UHVSRQVDEOH DO FjUUHF GH OD GLUHFFLy G H[HFXFLy GH OHV LQVWDOÃODFLRQV HV WUREDUj HQ
SRVVHVVLyGHOWtWROGHJUDXVXSHULRURPLJLVLQRQ KLKDHOG LQVWDOÃODGRUDXWRULW]DWDPEO DEDVWTXH
DFDGDWtWROOLVLJXLDSOLFDEOHVHJRQVODQRUPDWLYDRILFLDOYLJHQW,7&%7
,QVWDOÃODFLRQVTXHSRGHQGLULJLULQVWDOÃODGRUVDXWRULW]DWVVHQVHWtWROIDFXOWDWLX 

'(),1,&,216
'(),1,&,216
$FRPRGDFLypVO DMXVWGHODGLVWjQFLDIRFDOGHO XOOQRUPDOPHQWGHIRUPDHVSRQWjQLDSHUHQIRFDUXQ
REMHFWHVLWXDWDFHUWDGLVWjQFLD

3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(6,167$/Ã/$&,
3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(6,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%
Ë&1,48(6,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð
216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð
$,;$7(16,Ð


$JXGHVDYLVXDOpVODFDSDFLWDWSHUGLVWLQJLUREMHFWHVTXHHVWUREHQSOHJDWVRPROWSUz[LPVHQWUHVL



$OWXUDGHPXQWDWJHpVODGLVWjQFLDHQWUHXQSODTXHHVSUHQFRPDUHIHUqQFLDLHOSODHQHOTXDOHV
WUREHQOHVOOXPLQjULHV



(QOOXPHQDW G HPHUJqQFLD pV O HQOOXPHQDW OD ILQDOLWDW GHO TXDO pV SHUPHWUH DOV RFXSDQWV G XQ HGLILFL
WUREDUDPEIDFLOLWDWLVHJXUHWDWOHVVRUWLGHVHQHOFDVTXHIDOOLHOVLVWHPDG HQOOXPHQDWQRUPDO



(QOOXPHQDW GHVHQ\DOLW]DFLy pV O HQOOXPHQDW TXHHV FROÃORFDHQ OORFVHVWUDWqJLFV G XQ HGLILFL SRUWHV
HQFUHXDPHQWV GH FRUUHGRUV HWF  L TXH VHQ\DOLW]D PLWMDQoDQW UqWROV R JUjILFV HO FDPt TXH V KD GH
VHJXLUSHUWUREDUXQGHWHUPLQDWORFDORVRUWLGD
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PLEC DE CONDICIONS



$QJOH YLVXDO pV O DQJOH DUF  VXEWHQGLW SHU XQ REMHFWH R GHWDOO SUHQHQW FRP D YqUWH[ HO SXQW
G REVHUYDFLy1RUPDOPHQWHVPHVXUDHQ,RQJLWXGG DUF

,OÃOXPLQDFLy GLUHFWD R HQOOXPHQDW GLUHFWH pV OD LOÃOXPLQDFLy PLWMDQoDQW OOXPLQjULHV DPE XQD
GLVWULEXFLyOOXPLQRVDWDOTXHHOQRUDQWDRFHQWSHUFHQW R GHOIOX[OOXPLQyVHPqVDUULEDDO
SODGHWUHEDOORDXQREMHFWHGLUHFWDPHQWVHQVHUHIOH[LRQVIRUDGHODOOXPLQjULD

$SDUHQoD GH FRORU FRORU DSDUHQW  pV O H[SUHVVLy JHQHUDO SHU D LQGLFL OD VHQVDFLy FURPjWLFD
SHUFHEXGDHQREVHUYDURPLUDUDXQREMHFWHRDXQDOHQWGHOOXP

,OÃOXPLQDFLyJHQHUDOpVODLOÃOXPLQDFLyRHQOOXPHQDWGLVVHQ\DWSHUHQOOXPHQDUXQDjUHDVHQVHWHQLU
HQFRPSWHUHTXLVLWVHVSHFLDOVG HQOOXPHQDWORFDOLW]DW

$UPDGXUDpVHO[DVVtVVREUHHOTXDOHVPXQWHQHOVHOHPHQWVLQWHJUDQWVG XQDOOXPLQjULD VROHPSUDU
VHSHULQGLFDUHOFRQMXQWGHODOXPLQjULDVHQVHHTXLSQLOOXPV 

,OÃOXPLQDFLy LQGLUHFWD R HQOOXPHQDW LQGLUHFWH pV OD LOÃOXPLQDFLy PLWMDQoDQW OOXPLQjULHV DPE XQD
GLVWULEXFLyOOXPLQRVDWDOTXHQRPpVGHOGHXSHUFHQW  GHOIOX[OOXPLQyVHPqVDUULEDDOSODGH
WUHEDOORREMHFWHGLUHFWDPHQWLODUHVWDpVUHEXWGHIRUPDUHIOHFWLGD

%DODVWpVHOGLVSRVLWLXXWLOLW]DWHQOHVOOXPLQjULHVDPEOOXPVGHGHVFjUUHJDSHUHVWDELOLW]DUHOFRUUHQW
G DTXHVWHV

,OÃOXPLQDFLy ORFDOLW]DGD R HQOOXPHQDW ORFDOLW]DW pV OD LOÃOXPLQDFLy GLVVHQ\DGD SHU DXJPHQWDU OD
LOXPLQjQFLD QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy  HQ jUHHV HVSHFtILTXHV  HQOOXPHQDW ORFDO G XQ OORF GH WUHEDOO
HQOOXPHQDW G XQD GHWHUPLQDGD ]RQD SHWLWD GLQV XQD ]RQD JUDQ LOÃOXPLQDGD DPE XQ HQOOXPHQDW
JHQHUDOHQOOXPHQDWGLUHFFLRQDOG XQREMHFWHHWF 

%ULOODQWRU OXPLQjQFLD pVODVHQVDFLyYLVXDOVHJRQVODTXDOXQDIRQWOOXQDSRVDVHPEODHPHWUHPDMRU
RPHQRUTXDQWLWDWGHOOXPeVWDPEpODFDSDFLWDWGHUHIOHFWLUODOOXPTXHWpXQDVXSHUItFLH
&DUEDVVHWD pV HO GLVSRVLWLX TXH DVVHJXUD HO SUHFDOIDPHQW G HOqFWURGHV HQ XQ WXE IOXRUHVFHQW L
FRQMXQWDPHQW DPE HO EDODVW HQ VqULH 7DFWDQGD R EDODVW HOHFWUzQLF WUDQVLVWRULW]DW  SURYRFD XQD
VREUHWHQVLy PRPHQWjQLD TXH RULJLQD O HQFHVD GH OD OOXP /HV OOXPV IOXRUHVFHQWV G HQFHVD UjSLGD R
LQVWDQWDQLQRQHFHVVLWHQSUHFDOIDPHQWQLSHUWDQWFDUEDVVHWD

,OXPLQjQFLD R QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy (  pV HO TXRFLHQW GHO IOX[ OOXPLQyV LQFLGHQW HQ XQ HOHPHQW GH
VXSHUItFLHGLYLGLWSHUO jUHDG DTXHVWHOHPHQW/DXQLWDWGHPHVXUDpVHOOX[ROXPHQPHWUHTXDGUDW
,QFDQGHVFqQFLDpVXQDHPLVVLyGHUDGLDFLyYLVLEOHGHJXGDDO H[FLWDFLyWqUPLFDG XQFRV

&RORUSHUFHEXW YHJHXDSDUHQoDGHFRORU 

ÌQGH[ GHO ORFDO .  pV HO Q~PHUR TXH UHSUHVHQWD OD JHRPHWULD G XQ ORFDO XWLOLW]DW SHU DO FjOFXO GHO
IDFWRUG XWLOLW]DFLyGHOWLSXVGHOOXPLQjULDDSOLFDWDODLOÃOXPLQDFLyGHOORFDO

&RQWUDVWpVO DYDOXDFLyVXEMHFWLYDGHODGLIHUqQFLDDSUHFLDGDHQWUHGRVREMHFWHVRHIHFWHVVLWXDWVHQHO
QRVWUHFDPSGHYLVLyYLVWRVVLPXOWjQLDRVXFFHVVLYDPHQW

&RUEHVLVROX[pVHOOORFJHRPqWULFGHOVSXQWVG XQDVXSHUItFLHLOÃOXPLQDGDTXHWHQHQHOPDWHL[QLYHOO
G LOÃOXPLQDFLy

ÌQGH[ GHO UHQGLPHQW HQ FRORU ,5&  pV OD PHVXUD GHO JUDX SHU DO TXDO HOV FRORUV SVLFRItVLFV  GHOV
REMHFWHVLOÃOXPLQDWVSHUXQDIRQWGHOOXPV DSUR[LPHQDOVFRORUVGHOVREMHFWHVLOÃOXPLQDWVSHUXQDIRQW
GH OOXP SDWUy HO FRV QHJUH HPSOHDW SHU D OD GHWHUPLQDFLy GH O ,5& GH IRQWV OOXPLQRVHV DPE
WHPSHUDWXUHVGHFRORUGHILQVDFLQFPLOJUDXV.HOYLQ . $SDUWLUG DTXHVWDWHPSHUDWXUDGH
FRORU V HPSUHQ FRP D SDWUy OHV FRUEHV PLWJHV GH OD OOXP QDWXUDO SURSRVDGHV SHU OD 9$,* &,$5
&RPLVVLy,QWHUQDFLRQDOG ,OÃOXPLQDFLy 

'LIXVLy pV HO FDQYL HQ OD GLVWULEXFLy HVSDFLDO G XQD UDGLDFLyOOXPLQRVD TXDQ DTXHVWD HV GHVYLDHQ
PROWHVGLUHFFLRQVDFDXVDG XQDVXSHUItFLHRDXQPLWMj

,QWHQVLWDWOOXPLQRVDpVO HOHPHQWGHIOX[OOXPLQyVTXHVXUWG XQDIRQWOOXPLQRVDSXQWLIRUPHGLIyVHQ
XQHOHPHQWG DQJOHVzOLGGLYLGLWSHUO HOHPHQWGHO DQJOHVzOLG

&RQWURODGRUGHOOXPpVODSDUWG XQDOOXPLQjULDTXHKDHVWDWGLVVHQ\DGDSHUFRQWURODUODGLVWULEXFLy
HVSDFLDOGHOIOX[OOXPLQyVHPqVSHUODOOXPROOXPVTXHHVWUREHQHQODOOXPLQjULD(QODSUjFWLFD
HOVFRQWURODGRUVDFWXHQDOPDWHL[WHPSVFRPDSDQWDOODGRUVGHODOOXP

'LIXVRU pV HO GLVSRVLWLX TXH VHUYHL[ SHU PRGLILFDU OD GLVWULEXFLy HVSDFLDO GHO OX[H OOXPLQyV UDGLDW L
TXHDFWXDH[HFXWDQWHOIHQRPHQItVLFGHODGLIXVLy

I=

(ILFjFLDG XQDIRQWGHOOXPpVHOTXRFLHQWHQWUHHOIOX[OOXPLQyVHPqVLODSRWqQFLDFRQVXPLGDSHUOD
IRQW6 H[SUHVVDHQ,P: ,XPHQZDWW 



/D FDQGHOD FG  pV XQLWDW IRQDPHQWDO GHO 6LVWHPD ,QWHUQDFLRQDO 6,  HV GHILQHL[ FRP OD LQWHQVLWDW
OOXPLQRVDHQXQDGLUHFFLyGHWHUPLQDGDG XQDREHUWXUDSHUSHQGLFXODUDDTXHVWDGLUHFFLyTXHWLQJXL
XQD VXSHUItFLH G  FP L UDGLw FRP XQ UDGLDGRU LQWHJUDO FRV QHJUH  D OD WHPSHUDWXUD GH
VROLGLILFDFLyGHOSODWt

)DFWRU GH FRQVHUYDFLy pV OD UHODFLy HQWUH OD LOXPLQjQFLD PLWMD QLYHOO OOXPLQyV PLJ  HQ HO SOD GH
WUHEDOOGHVSUpVTXHODLQVWDOÃODFLyKLKLKDIRVGXUDQWXQSHUtRGHGHWHPSVLODLOXPLQjQFLDPLWMDGHOD
LQVWDOÃODFLyQRYD
)DFWRUGHUHIOH[LyG XQDVXSHUItFLHpVODUHODFLyHQWUHHOIOX[OXPtQLFTXHUHIOH[DHOIOX[OOXPLQyVTXH
UHS

,QWHUGLVWjQFLD HQWUH OOXPLQjULHV  pV OD GLVWjQFLD HQWUH HOV FHQWUHV GH GXHV OOXPLQjULHV VXFFHVVLYHV
LQVWDOÃODGHV

)DFWRUG XQLIRUPLWDWpVODUHODFLyHQWUHHOVQLYHOOVG LOÃOXPLQDFLy LOXPLQjQFLHV GRQDW

/OXP GH GHVFjUUHJD pV DTXHOOD HQ OD TXDO OD OOXP pV SURGXwGD SHU GHVFjUUHJD HOqFWULFD HQ XQD
DWPRVIHUD JDVRVD JDV YDSRU PHWjOÃOLF R EDUUHMD GH JDVRV L YDSRUV  Ep GLUHFWDPHQW R PLWMDQoDQW
IzVIRUV

)DFWRUG XWLOLW]DFLy HQXQDOOXPLQjULD pVODUHODFLyHQWUHHOIOX[OXPtQLFLHOIOX[OOXPLQyVHPqVSHU
OHVOOXPVLQWHJUDGHVHQHOOD

/OXPHOqFWULFDpVO DSDUHOOGHVWLQDWDSURGXLUOOXPFRQVXPLQWHQHUJLDHOqFWULFD

)DFWRU OOXPLQyV GLUHFWH G XQD LQVWDOÃODFLy  pV HO IOX[ OOXPLQyV TXH DUULED GLUHFWDPHQW DO SOD GH
UHIHUqQFLDGHVGHOHVOOXPLQjULHVTXHIRUPHQODLQVWDOÃODFLy

/OXP IOXRUHVFHQW pV OD OOXP GH GHVFjUUHJD HQ OD TXDO OD PDMRU SDUW GH OD OOXP pV HPHVD SHU XQD
FDSDGHPDWHULDOIOXRUHVFHQWH[FLWDGDSHUODUDGLDFLyXOWUDYLROHWDGHODGHVFjUUHJD

)OX[ OOXPLQyV LQGLUHFWH HQ XQD LQVWDOÃODFLy  pV HO IOX[ OOXPLQyV TXH DUULED DO SOD GH UHIHUqQFLD
GHVSUpVGHVHUUHIOHFWLWSHUDOWUHVVXSHUItFLHV

/OXP IOXRUHVFHQW G HQFHVD SHU FDUEDVVHWD pV DTXHOOD TXH pV DGHTXDGD SHU IXQFLRQDU HQXQ FLUFXLW
TXH QHFHVVLWD FDUEDVVHWD HVWiUWHU DUUHQFDGRU R LQWHUUXSWRU G DUUHQFDGD SHU DO SUHFDOGHX
G HOqFWURGHV

)OX[~WLOpVHOIOX[OOXPLQyVTXHHVUHSVREUHHOSODGHUHIHUqQFLD
,OÃOXPLQDFLy pV O DSOLFDFLy GH OD UDGLDFLy YLVLEOH D XQD ]RQD R D XQ REMHFWH HQOOXPHQDU OD ]RQD R
O REMHFWH 

/OXP IOXRUHVFHQW G HQFHVD LQVWDQWjQLD pV DTXHOOD TXH SHU OD VHYD FRQVWUXFFLy L DSDUHOOV DX[LOLDUV
XWLOLW]DWVHQFpQLPPHGLDWDPHQWXQYHJDGDFRQQHFWDGDVHQVHRVFLOÃODFLRQVQLSDUSDOOHMRV

,OÃOXPLQDFLy GLIXVD R HQOOXPHQDW GLI~V pV OD LOÃOXPLQDFLy HQ OD TXDO OD OOXP R IOX[ OOXPLQyV TXH
DEDVWDHOSODGHWUHEDOORDXQREMHFWHQRSURFHGHL[G XQDGLUHFFLySUHGRPLQDQW HOGLIXVRUPRGLILFD
ODGLVWULEXFLyHVSDFLDOGHOIOX[UDGLDWGHVYLDQWORHQPROWHVGLUHFFLRQVFLQTXDQWDSHUFHQW  FDS
DYDOOLFLQTXDQWDSHUFHQW  FDSDPXQW 

/OXP KDOzJHQD pV OD OOXP LQFDQGHVFHQW TXH SURGXHL[ OOXP SHU DWPRVIHUD JDVRVD PLWMDQoDQW XQ
ILODPHQWPHWjOÃOLFGHWXQJVWqLXQDSHWLWDSRUFLyG KDOzJHQV
/OXPG KDORJHQXUV YDSRUGHPHUFXULDPEKDORJHQXUV pVODOOXPGHGHVFjUUHJDTXHSURGXHL[OOXP
SHU UDGLDFLy G XQD EDUUHMD GH YDSRU PHWjOÃOLF YDSRU GH PHUFXUL  L HOV SURGXFWHV GH OD GLVVROXFLy
G KDORJHQXUVGHWDOÃOLLQGLRVRGL

,OÃOXPLQDFLyGLUHFFLRQDORHQOOXPHQDWGLUHFFLRQDORGLULJLWpVODLOÃOXPLQDFLyHQODTXDOODOOXPRIOX[
OOXPLQyV TXH DEDVWD HO SOD GH WUHEDOO R XQ REMHFWH LQFLGHL[ SUHGRPLQDQWPHQW GHV G XQD GLUHFFLy
3URMHFWRUVGHIHL[PROWHVWUHW 
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/OXPGHOOXPEDUUHMDpVODOOXPGHOOXPPL[WDSHUTXqSDUOLGHODOOXPpVSURGXwGDSHUODUDGLDFLy
G XQDEDUUHMDGHYDSRUPHWjOÃOLF PHUFXUL HQXQDDPSROODRWXEGHGHVFjUUHJDLXQILODPHQWGHOOXP
LQFDQGHVFHQW TXH DFWXD FRP D HVWDELOLW]DGRU GH OD GHVFjUUHJD 3RW VHU JXDL[DUOD GLIXVRUD R DPE
XQDFDSDGHPDWHULDOIOXRUHVFHQW

5HIOHFWRUHVSHFXODUpVHOTXHHVWjIRUPDWSHUPLUDOOVRVXSHUItFLHVSROLGHVRSULVPjWLTXHVFDSDoRV
GHSURGXLUHOIHQRPHQGHODUHIOH[LyHVSHFXODU
5HIOH[LypVHOFDQYLGHGLUHFFLyTXHH[SHULPHQWHQHOVUDMRVKDUPzQLFVHQLQFLGLUVREUHXQDVXSHUItFLH
RFRV4XDQODOOXPDEDVWDXQREMHFWHRSDFSDUWpVDEVRUELGDSHUODVXSHUItFLHLSDUWpVUHIOHFWLGD
eV QHFHVVDUL TXH OHV SDUHWV VLJXLQ GH FRORU FODU SHUz HO IDFWRU GH UHIOH[Ly QR KD GH VXSHUDU HO
VHL[DQWDSHUFHQW  SHUQRIDWLJDUDO XOO

/OXPRSDOpVDTXHOODHOEXOEGHODTXDOpVHQODWRWDOLWDWRHQSDUWGHOVHXJUXL[GLIXVRUGHODOOXP
/OXPRSDOLW]DGDpVDTXHOODHOEXOEGHODTXDOHVWjLQWHULRUPHQWUHYHVWLWG XQDSULPDFDSDGLIXVRUD

5HIOH[Ly GLIXVD pV DTXHOOD HQ TXq OD PDMRU SDUW GH OD OOXP UHIOHFWLGD KR ID QRUPDOPHQW
SHUSHQGLFXODUDODVXSHUItFLHUHIOHFWRUD/DUHIOH[LyGLIXVDSRWREWHQLUVHDPEFULVWDOORSDOHVPDOWGH
SRUFHOODQDLSLQWXUHVFODUHVPDWRVXSHUItFLHVJXL[DGHV

/OXP UHIOHFWRUD pV DTXHOOD TXH SHU OD PHWDOÃOLW]DFLy GHO VHX EXOE DPSROOD R WXE SDUFLDOPHQW
FRQFHQWUDODOOXPHQXQIHL[
/OXPGHYDSRUGHPHUFXULpVXQDOOXPGHGHVFjUUHJDHQODTXDOODGHVFjUUHJDHOqFWULFDHVSURGXHL[
DWUDYpVGHYDSRUGHPHUFXUL

5HIOH[Ly HVSHFXODU pV DTXHOOD HQ TXq O DQJOH G LQFLGqQFLD WDQW HV YDO DO GH UHIOH[Ly /D UHIOH[Ly
HVSHFXODUSRWREWHQLUVHDPEPLUDOOVFULVWDOOVSULVPjWLFVVXSHUItFLHVPHWjOÃOLTXHVSROLGHV

/OXPGHYDSRUGHVRGLpVXQDOOXPGHGHVFjUUHJDHQODTXDODTXHVWDHVSURGXHL[DWUDYpVGHYDSRU
GHVRGL

5HIOH[LyPL[WDRUHIOH[LyGLVSHUVDpVDTXHOODHQTXqODPDMRUSDUWGHODOOXPUHIOHFWLGDVHJXHL[ODOOHL
GH OD UHIOH[Ly HVSHFXODU H[FHSWH XQD SDUW GH OD PDWHL[D TXH pV GHVYLDGD OOHXJHUDPHQW GH OD VHYD
GLUHFFLy1RUPDOPHQWHVGyQDDPEVXSHUItFLHVJXDL[DGHVRUXJRVHVLHQFULVWDOOVSULVPjWLFVUDWOODWV

/XPHQ pV HO IOX[ OOXPLQyV HPqV HQ O DQJOHVyOLGR XQLWDW SHU XQD IRQW SXQWXDO TXH Wp XQDLQWHQVLWDW
OOXPLQRVDHQTXDOVHYROGLUHFFLyG XQDFDQGHOD

5HIUDFFLy pV HO FDQYL GH GLUHFFLy G XQ UDLJ OOXPLQyV HO SDVVDU G XQ PLWMj D XQD DOWUD GH GLVWLQWD
GHQVLWDW3RWVHUUHJXODU YLGUHFODUSOD GLVSHUVD YLGUHUXJyVRJXDL[DW LGLIXVD YLGUHRSDO 

/XPLQjQFLD YHJHXEULOODQWRU /DEULOODQWRURULJLQDHQOOXHUQDPHQWVLJXLILVLROzJLF GLVPLQXFLyGHOD
FDSDFLWDWGHYLVLy RSVLFROzJLF VHQVDFLyLQFzPRGDTXHUHGXHL[HOFRQIRUWLGLVPLQXHL[HOUHQGLPHQW 

5HIUDFWRUpVO HOHPHQWTXHUHDOLW]DHOIHQRPHQGHODUHIUDFFLy

/OXPLQjULDpVO DSDUHOOTXHGLVWULEXHL[ILOWUDRWUDQVIRUPDODUDGLDFLyOOXPLQRVDSURFHGHQWG XQDOOXP
L TXH LQFORX WRWV HOV HOHPHQWVQHFHVVDULV SHU IL[DU L SURWHJLU D OD OOXP L SHU D FRQQHFWDULD D OD IRQW
G HQHUJLD

5HJXODGRUGHOOXPpVO DSDUHOOXWLOLW]DWSHUDMXVWDUHQXQDLQVWDOÃODFLyG HQOOXPHQDWYDORUVGHQLYHOOV
OOXPLQRVRVGHIRUPDJUDGXDOHQWUH]HURLHOQLYHOOPj[LPGRQDWSHUODLQVWDOÃODFLy
5HL[HWD pV XQ FRQMXQW JHRPqWULF GH FRPSRQHQWV TXH DSDQWDOOD OD OOXPLQjULD SURSRUFLRQDQW XQ
GHWHUPLQDUKRDQJOHGHSURWHFFLyDQWLHQOOXHUQDGRU XQVYLQWLVHWJUDXV  DPEO KRULW]RQWDO 

/OXPLQjULDDGRVVDGDpVDTXHOODTXHHVIL[DWRWDOPHQWHQJDQ[DGDDSDUHWVRVWUHRHVWUXFWXUD
/OXPLQjULDHQFDVWDGDpVDTXHOODTXHHVWUREDWRWDOPHQWLQWURGXwGDHQXQEXLWGHSDUHWRVRVWUH

5HQGLPHQWOOXPLQyV G XQDOOXPLQjULD pVODUHODFLyHQWUHHOIOX[FHGLWSHUO HOHPHQWUHIOHFWRULHOIOX[
UHEXWGHODIRQWGHOOXPLQFRUSRUDGDHQODOOXPLQjULD

/OXPLQjULDREHUWDpVODTXHWDQFDQRPpVSDUFLDOPHQWDODOOXP

7HPSHUDWXUDGHFRORUpVODGHQRPLQDFLyXVDGDVRYLQWSHUGHVFULXUHHOFRORUGHODOOXPG XQDIRQW
OOXPLQRVD FRPSDUDQWOD DPE HO FRORU G XQ FRV QHJUH UDGLDGRU SHUIHFWH FDSDo G DEVRUELU WRWD
UDGLDFLyTXHLQFLGHL[LVREUHHOOLUDGLDUHQWRWHVOHVUHJLRQVGHO HVSHFWUH 

/OXPLQjULD HVWDQFD pV XQD OOXPLQjULD WRWDOPHQW WDQFDGD SUHSDUDGD SDUW SURMHFFLRQV G DLJXD D
SUHVVLyHQWRWHVOHVDGUHFHVLSHUDIXQFLRQDPHQWVXEPHUJLW
/OXPLQjULD GH VHJXUHWDW DXJPHQWDGD pV XQD OOXPLQjULD WDQFDGD TXH FRPSOHL[ DPE HO 5HJODPHQW
DSURSLDWSHUD~VHQOORFVRQKLKDULVFG H[SORVLRQV

7RpVO DWULEXWGHODVHQVDFLyYLVXDOTXHKDGRQDWRULJHQDQRPVGHFRORUVFRPEODXFHOHVWHYHUGD
ROLYD YHUPHOO FDUPHVt SRUSUD HWF GLQV JDPPHV EODYHV YHUG YHUPHOO HWF SHUz D H[FOXVLy GH
FRORUVHQODJDPPDGHOEODQFJULVLQHJUH

/OXPLQjULDVXVSHVDpVODOOXPLQjULDSURYHwGDG XQFRUGyFDGHQDWXEHWFTXHSHUPHWVXVSHQGUH
ODGHOVRVWUH

8QLIRUPLWDWV H[SUHVVDFRPODPj[LPDGHVYLDFLyH[LVWHQWHQWUHHOVYDORUVPtQLPLPj[LPGHOVQLYHOOV
OOXPLQRVRVG XQDVXSHUItFLH7DPEpHVSRWH[SUHVVDUFRPODPj[LPDGHVYLDFLyG XQYDORUUHVSHFWHDO
YDORUPLWMj(OJUDXG XQLIRUPLWDWGHSqQGHODUHODFLyHQWUHODVHSDUDFLyGHOHVOOXPLQjULHVLOHVVHYHV
DOWXUHVGHPXQWDWJH(QTXDOVHYROUHIOHFWRULSHUDXQDGHWHUPLQDGDDOWXUDGHPXQWDWJHKLKDXQ
HVSDLDW Pj[LP GH OHV OOXPLQjULHV TXH QR KD GH VHU VXSHUDW VL HV GHVLWMD REWHQLU XQD XQLIRUPLWDW
VDWLVIDFWzULD

/X[pVODLOXPLQjQFLDRQLYHOOOOXPLQyVG XQDVXSHUItFLHG XQPHWUHTXDGUDWTXHUHSHOIOX[OOXPLQyV
XQLIRUPHPHQWUHSDUWLWG XQOXPHQ
/OXPIOXRUHVFHQWFjOLGDpVODOOXPDPEFDUDFWHUtVWLTXHVGHWRQDOLWDWSUz[LPHVDODOOXPHPHVDSHUOHV
OOXPVLQFDQGHVFHQWVLDPEXQDWHPSHUDWXUDGHFRORUSUz[LPDDGRVPLOVHWFHQWVJUDXV.HOYLQ 
.
/OXPIUHGDpVODOOXPDPEWHPSHUDWXUDGHFRORULJXDORVXSHULRUDOVPLOJUDXV.HOYLQ . 

1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
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0RGHODWJHpVODPDQHUDHQTXqOHVIRUPHVGHOVREMHFWHVWULGLPHQVLRQDOVHVIDQGHVWDFDUSHUPLWMj
GHODLOÃOXPLQDFLy

*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76
'HILQLFLRQV

1LYHOOOOXPLQyVpVODUHODFLyTXHH[LVWHL[HQWUHHOIOX[OOXPLQyVTXHDUULEDDXQDVXSHUItFLHLO jUHDGH
ODGLWDVXSHUItFLH

/HV LQVWDOÃODFLRQV FRPSUHVHV HQ OD SUHVHQW VHFFLy FRPSOLUDQ DPE WRWV HOV $UWLFOHV L ,QVWUXFFLRQV
7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHVFRQWLQJXWV HQ HO 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLy 5(%7  TXH OL
VLJXLQDSOLFDEOHV

3DQWDOODpVODSDUWG XQDOOXPLQjULDGLVVHQ\DGDSHULPSHGLUTXHOHVOOXPVVLJXLQGLUHFWDPHQWYLVLEOHV
IRUDGHGHWHUPLQDGDJDPPDG DQJOHV

/HVOOXPLQjULHVLOOXPVHVSHFLILFDGHV$IDOWDGH1RUPD81(,;V DSOLFDUjOD1RUPDXWLOLW]DGDHQOD
VHYDIDEULFDFLy

3URMHFWRUpVODOOXPLQjULDGLVVHQ\DGDSHUDHQOOXPHQDWSHUSURMHFFLyQRUPDOPHQWSRWVHUDSXQWDGD
HQTXDOVHYROGLUHFFLyLHVWjSURWHJLGDSHUDLQWHPSqULH

5(*/$0(17,1250(6'(&203/,0(172%/,*$7
5(*/$0(17,1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
(&203/,0(172%/,*$725,
25,

5DGLDFLy YLVLEOH OOXP  pV OD UDGLDFLy VXVFHSWLEOH GH SURGXLU GLUHFWDPHQW XQD VHQVDFLy YLVXDO /D
VHYD ORQJLWXG G RQD HVWj SUjFWLFDPHQW FRPSUHVD HQWUH WUHVFHQWHV YXLWDQWD   L VHWFHQWHV
YXLWDQWD  PLOLPLFUHV

'HILQLFLRQV
(Q DTXHVW $SDUWDW V LQGLTXHQ OHV ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWDGHV  ,7& GHO 5(%7 L OHV
1RUPHV81(,;DSOLFDEOHVDOHVLQVWDOÃODFLRQVHTXLSVLPDWHULDOVFRUUHVSRQHQWVDDTXHVWD6HFFLy

5HIOHFWRUVyQHOHPHQWVPHWjOÃOLFVRGHYLGUHDPEFDSDPHWjOÃOLFDUHIOHFWRUDTXHIRUPHQSDUWGHOHV
OOXPVROOXPLQjULHVSHUUHIOHFWLUHOIOX[HPqVSHUDTXHVWHVFDSDO H[WHULRU

,16758&&,2167Ë&1,48(6&203/(0(175,(6'
,16758&&,2167Ë&1,48(6&203/(0(175,(6'(/5(%7
(6&203/(0(175,(6'(/5(%7
(/5(%7

5HIOHFWRU GLFURLF HOHPHQW SDUDEzOLF UHYHVWLW LQWHULRUPHQW GH GLYHUVHV FDSHV GH PDWHULDOV TXH
UHIOHFWHL[HQ OD OOXP L GHL[HQ SDVVDU OD FDORU SURGXwGD SHU OHV OOXPV LQFDQGHVFHQWV QRUPDOV R
KDOzJHQHV GRQDQWDL[tXQIHL[GHOOXPIUHGD
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,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVRUHFHSWRUHV3UHVFULSFLRQV,7&%7

HVWjFRQVWLWXwGDSHURQHVHOHFWURPDJQqWLTXHVGHODPDWHL[DORQJLWXGG RQDTXHUHYHOHQXQVROFRORU
SHUH[HPSOHOHVOOXPVGHYDSRUGHVRGLGHEDL[DSUHVVLy (QFDQYLODOOXPVRODURODG XQDOOXP
G LQFDQGHVFqQFLD pV G HVSHFWUH FRQWLQX SHU TXH FRPSUqQ WRWD OD JDPPD GH OHV ORQJLWXGV G RQD
YLVLEOHV/DVXFFHVVLyGHFRORUVGHO HVSHFWUHYLVLEOHpVODPDWHL[DTXHSUHVHQWDO DUFGHVDQWPDUWt



,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVRUHFHSWRUHV7XEVSURWHFWRUV,7&%7



3URWHFFLyFRQWUDFRQWDFWHVGLUHFWHVLLQGLUHFWHV,7&%7



,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVGHS~EOLFDFRQFXUUqQFLD,7&%7



,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVDPEULVFG LQFHQGLRH[SORVLy,7&%7



,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVGHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOV,7&%7



,QVWDOÃODFLRQVDPEILQVHVSHFLDOV3LVFLQHVLIRQWV,7&%7



,QVWDOÃODFLRQV DPE ILQV HVSHFLDOV 0jTXLQHV G HOHYDFLy L WUDQVSRUW ,7&%7


3DUWLQW GHO IHW TXH pV SRVVLEOH REWHQLU TXDOVHYRO JUDX GH FRORU VXPDQW HQWUH VL HQ OHV SURSRUFLRQV
GHJXGHV HOV WUHV FRORUV IRQDPHQWDOV YHUPHOO YHUG L EODX  OD &,( &RPLVVLy ,QWHUQDFLRQDO GH OD
,OXPLQDFyQ  KL KD HVWDEOLW O DQRPHQDW GLDJUDPD WULFURPjWLF R WULDQJOH GH FRORUV HQ HW TXH HV SRW
GHWHUPLQDUOHVGXHVFDUDFWHUtVWLTXHVIRQDPHQWDOVGHOFRORUODORQJLWXGG RQDLODSXUHVDRVDWXUDFLy



,QVWDOÃODFLRQV DPE ILQV HVSHFLDOV ,QVWDOÃODFLRQV SURYLVLRQDOV L WHPSRUDOV
G REUHV,7&%7

(VSRWGHILQLUSHUFRPSOHWTXDOVHYROFRORUVLHVFRQHL[HQOHVGXHVFRRUGHQDGHV;FRUUHVSRQHQWVHQ
HOGLDJUDPDWULFURPjWLFUHSUHVHQWDWOD),*85$



,QVWDOÃODFLRQVDPEILQVHVSHFLDOV)LUHVL(VWDQGV,7&%7



5HFHSWRUV3UHVFULSFLRQVJHQHUDOV,7&%7



5HFHSWRUVSHUDHQOOXPHQDW,7&%7

9HLHPXQDSDUHWYHUGDSHUTXqUHIOH[DOHVUDGLDFLRQVOOXPLQRVRVYHUGVLDEVRUEHL[WRWHVOHVDOWUHVSHU
DDL[zpVLPSUHVFLQGLEOHTXHODIRQWOOXPLQRVDSURGXHL[LXQDTXDQWLWDWVXILFLHQWGHUDGLDFLRQVDOD
]RQD YHUGD GH O HVSHFWUH YLVLEOH 3HU WDQW SRGHP FRQVLGHUDU TXH SHU D XQD ERQD UHVWLWXFLy GHOV
FRORUV SHU SDUW G XQD IRQW GH OOXP DUWLILFLDO pV QHFHVVDUL TXH DTXHVWD HPHWL WRWV HOV FRORUV GH
O HVSHFWUHYLVLEOHSHUTXqVLIDOWpVDOJXQG HOOVDTXHVWQRSRGULDVHUUHIOHFWLW

'(),1,&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(6'(/&2/25
'(),1,&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(6'(/&2/25
Ì67,48(6'(/&2/25
'(),1,&,Ð
'(),1,&,Ð

7(03(5$785$'(&2/25
7(03(5$785$'(&2/25
/DWHPSHUDWXUDGHFRORUpVXQDYDORUDFLyGHOFRORUGHOHVIRQWVGHO,XPDGRSWDGDSHOVIDEULFDQWVGH
OOXPV
/DWHPSHUDWXUDGHFRORUQRHVPHVXUDDPEWHUPzPHWUHVLQyTXHpVXQWHUPHHPSUDWVLPSOHPHQW
SHUGHILQLUHOFRORUGHODOOXP(VSRWFRQVLGHUDUXQDUHODFLyHQWUHWHPSHUDWXUDLFRORUDWqVTXHHQ
HVFDOIDU HO IHUUR DTXHVW SDVVD SHU WRWD XQD JDPPD GH FRORUV TXH YDQ GHO YHUPHOO IRVF DO WDURQMD
LQFDQGHVFHQW&DGDLQFUHPHQWGHWHPSHUDWXUDYDHPSDUHOODWDPEXQDXJPHQWGHO HQHUJLDUDGLDQW
HPHVD

1250(681(,;'(&203/,0(172%/,*$725,
1250(681(,;'(&203/,0(172%/,*$725,
/,0(172%/,*$725,
7RWV HOV HTXLSV L PDWHULDOV FRPSOLUDQ DPE OHV 1RUPHV 81(,; TXH OL FRUUHVSRQJXLQ LQGLFDGHV HQ
FDGDVFXQGHOV$SDUWDWVG DTXHVWD6HFFLy

3HU HVWDEOLU XQHV UHODFLRQV PpV SUHFLVHV HQWUH WHPSHUDWXUD L FRORU HV SUHQ FRP D SDWUy ´HO FRV
QHJUHµ TXH DOV HIHFWHV SUjFWLFV HV UHDOLW]D HPSUDQW XQD FDYLWDW D OHV SDUHWV GH OD TXDO HVWDQ
HQQHJULGHV DPE QHJUH GH IXP L GH O REHUWXUD GH OHV TXDOV VXUWHQ OHV UDGLDFLRQV (VFDOIDQW
XQLIRUPHPHQWHOFRVQHJUHDWHPSHUDWXUDFUHL[HQWLREVHUYDQWODFDYLWDWV DSUHFLDTXHVXUWSHUHOOD
XQD OOXP TXH HV WRUQD FDGD YHJDGD PpV EODQFD L PpV LQWHQVD D PHVXUD TXH DXJPHQWD OD
WHPSHUDWXUD GRQDQW RULJHQ D OD FRUED VREUH OD TXDO VH VLWXHQ OHV WHPSHUDWXUHV GH FRORU
UHSUHVHQWDGHVDOD),*85$

(Q HO FDV TXH HV UHTXHUHL[L DOJXQ PDWHULDO R HTXLS HOqFWULF HVSHFLDO QR FRQWHPSODW HQ 1RUPHV
81(,;V DSOLFDUjOD1RUPDXWLOLW]DGDHQODVHYDIDEULFDFLy

&$5$&7(5Ì67,48(6)Ì6,48(6'(/(6//806
&$5$&7(5Ì67,48(6)Ì6,48(6'(/(6//806
,48(6'(/(6//806
//80,&2/25
//80,&2/25
(V FRQVLGHUD TXH DSUR[LPDGDPHQW HO YXLWDQWD SHU FHQW   GH OHV LPSUHVVLRQV VHQVRULDOV
KXPDQHV VyQ GH QDWXUD zSWLFD DL[z HYLGqQFLD OD LPSRUWjQFLD GH OD OOXP DUWLILFLDO L QDWXUDO FRP D
YHKLFOHG LQIRUPDFLySHUDOGHVSOHJDPHQWGHTXDOVHYRODFWLYLWDW

/DWHPSHUDWXUDGHFRORUG XQDOOXPLQFDQGHVFHQWRYDULDGHGRVPLOVHWFHQWVJUDXV.HOYLQ . 
DWUHVPLOJUDXV.HOYLQ . /DWHPSHUDWXUDGHFRORUpVSDUWLFXODUPHQWLQWHUHVVDQWDPEUHODFLyD
OHVOOXPVIOXRUHVFHQW9DORUVRULHQWDWLXVGHWHPSHUDUXWHVGHFRORUV LQGLTXHQDO48$'5(

/D OOXP HV GHILQHL[ FRP OD VHQVDFLy SURGXwGD D O XOO KXPDQR SHU OHV RQHV HOHFWURPDJQqWLTXHV TXH
WUDQVSRUWHQHQHUJLDDWUDYpVGHO HVSDL



/D YHORFLWDW GH SURSDJDFLy GH OHV RQHV HOHFWURPDJQqWLTXHV pV GH WUHVFHQWV PLO TXLOzPHWUHV SHU
VHJRQ NPV / HTXDFLyTXHGyQDODYHORFLWDWGHSURSDJDFLyGHODOOXPpVODVHJHQW

v = λ· f



6HQW


Y YHORFLWDWGHSURSDJDFLy



λ ORQJLWXGG RQD



I IUHTqQFLDGHSURSDJDFLy

(O FDPS YLVLEOH SHU O XOO KXPj FRPSUqQ GHV GHO YHUPHOO RQHV PpV OODUJXHV  DO YLROHWD RQHV PpV
FXUWHV  FRQIURQWDQW HO YHUPHOO DPE OD ]RQD GH UDMRV LQIUDURMRV TXH QR VyQ YLVLEOHV L Wp SURSLHWDWV
FDORUtILTXHVLFRQIURQWDQWHOYLROHWDDPEOD]RQDGHUDMRVXOWUDYLROHWDTXHWDPSRFVyQYLVLEOHVSHUz
VHUYHL[HQSHUDIDYRULUOHVUHDFFLRQVIRWRTXtPLTXHV
2QHV HOHFWURPDJQqWLTXHV YLVLEOHV GH GLVWLQWD ORQJLWXG G RQD GRQHQ XQD SHUFHSFLy GLIHUHQW GHOV
REMHFWHV L GHO VHX FRORU (Q UHDOLWDW HO FRORU pV XQD VHQVDFLy zSWLFD TXH GHSqQ GHO FRQMXQW GH OHV
ORQJLWXGVG RQDTXHXQFRVUHIOH[D/DVHQVLELOLWDWGHO XOOKXPjpVPj[LPDSHUDOFRORUYHUGJURFL
FDXUjSLGDPHQWWDQWGHOFRVWDWXOWUDYLROHWDFRPGHOFRVWDWLQIUDURLJ8QDOOXPpVPRQRFURPjWLFDVL
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),*85$

5(1',0(17&5207,&
5(1',0(17&5207,&


/HV SURSLHWDWV G XQD OOXP HQ OD UHSURGXFFLyGH OD JDPPD GH FRORUV GH O HVSHFWUH YLVLEOH HV YDORUD
PLWMDQoDQW O tQGH[ GH UHQGLPHQW FURPjWLF GHQRPLQDW QRUPDOPHQW DPE OHV VLJOHV ,5& R 5D $L[t
GRQFVO tQGH[GHUHQGLPHQWFURPjWLFpVXQYDORUQXPqULFTXHUHODFLRQDHOUHQGLPHQWFURPjWLFGHOD
OOXPDPEHOGHODOOXPSUHVDFRPDSDWUy ,5&  UHDOLW]DQWVHEDVDQWVHHQDTXHVWFULWHULXQD
GHOHVFODVVLILFDFLRQVGHOHVIRQWVDUWLILFLDOVGHOOXP
48$'5(



(VFRQVLGHUDUjTXHXQDOOXPIOXRUHVFHQWWpXQtQGH[GHUHSURGXFFLyFURPjWLFDzSWLPVLHOVHX,5&pV
LJXDORPDMRUGHYXLWDQWDFLQF  ERVLO ,5&HVWjFRPSUqVHQWUHVHWDQWDLYXLWDQWDFLQF ,5&
 LUHJXODUVLHVWjHQWUHFLQTXDQWDLVHWDQWD ,5& / tQGH[GHUHQGLPHQWFURPjWLFKR
DSOLFDUHPSULQFLSDOPHQWDOHVOOXPVIOXRUHVFHQWV


//806(/Ë&75,48(6
//806(/Ë&75,48(6
&/$66,),&$&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(635,1&,3
&/$66,),&$&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(635,1&,3$/6'(/(6//806
&7(5Ì67,48(635,1&,3$/6'(/(6//806
$/6'(/(6//806

1RHVFRPSDUDUDQPDLHOV,5& 5D GHGXHVOOXPVDPEGLVWLQWDWHPSHUDWXUDGHFRORU

/HV SULQFLSDOV FODVVHV GH OOXPV L OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV SULQFLSDOV HV WUREHQ UHODFLRQDGHV DO
48$'5(

721$/,7$76'(/$//80,&2/256'(//80
721$/,7$76'(/$//80,&2/256'(//801250$/,7=$76$3/,&$
/80,&2/256'(//801250$/,7=$76$3/,&$76$/(6//806
1250$/,7=$76$3/,&$76$/(6//806
76$/(6//806
(O UHQGLPHQW FURPjWLF L OD WHPSHUDWXUD GH FRORU G XQD OOXP IOXRUHVFHQW GHSHQHQ GH OHV SROV
IOXRUHVFHQWVGLSRVLWDGHVDO LQWHULRUGHOWXE(OVFRORUVGHOOXPQRUPDOLW]DWVVyQHOVVHJHQWV






48$'5(*(1(5$/'(//806(;,6
48$'5(*(1(5$/'(//806(;,67(176(1(/0(5&$7
806(;,67(176(1(/0(5&$7
7(176(1(/0(5&$7
&RPDLQIRUPDFLyJHQHUDOHOVWLSXVGHOOXPVH[LVWHQWVDOPHUFDWQDFLRQDOLOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV
DSUR[LPDGHVV LQGLTXHQDO48$'5(

&RORU VLVPLOVLVPLOFLQFFHQWVJUDXV.HOYLQ  .  ©OOXPGH
GLDªWRQDOLWDWPROWIUHGDTXHV DSUR[LPDDODOOXPQDWXUDO6 HPSUDUjSHUDO
PRVWUDWJHGHFRORUVRSHUFUHDUXQDDWPRVIHUDIUHGDLGLQjPLFD

/HVWRQDOLWDWVGHOOXPSHUDOOXPVH[LVWHQWVDOPHUFDWQDFLRQDOWHQHQHOVVHJLHQWVVLJQLILFDWV

&RORU  TXDWUH PLOTXDWUH PLO FLQFFHQWV JUDXV .HOYLQ    .  
©OOXPEODQTXtVVLPDªWRQDOLWDWTXHOFRPIUHGDIjFLOPHQWDUPRQL]DEOHDPEOD
OOXPQDWXUDO6 HPSUDUjSHULQWHJUDUODOOXPDUWLILFLDODPEODQDWXUDO
&RORU  WUHV PLO  WUHV PLO FLQFFHQWV JUDXV .HOYLQ  .  ©OOXP
EODQFDª WRQDOLWDW TXHOFRP FjOLGD 6 HPSUDUj SHU D OD FUHDFLy G DWPRVIHUHV
UHOD[DQWVLtQWLPHV

7RQDOLWDW7: EODQFOOXP'LD WHPSHUDWXUDGHFRORU!.



7RQDOLWDW 1: EODQFIUHG EODQFQHXWUH  WHPSHUDWXUD GH FRORU  . L
.UHVSHFWLYDPHQW



7RQDOLWDW:1 EODQFVFjOLGV WHPSHUDWXUDGHFRORU .

7,386'(&$648(761250$/,7=$763(5$
7,386'(&$648(761250$/,7=$763(5$//806
61250$/,7=$763(5$//806
//806

(QWUHHOVFRORUVQRUPDOLW]DWVHVWUREHQHQHOPHUFDWDOWUHVFRORUVTXHIDFLOLWHQXQHVSHFWUHDPSOLGH
WRQDOLWDWVSHUDOHVGLVWLQWHVDSOLFDFLRQVSDUWLFXODUV

(OVFDVTXHWVQRUPDOLW]DWVPpVHPSOHDWVHQODIDEULFDFLyGHOOXPVV LQGLTXHQDOD),*85$

//806'(),/$0(172,1&$1'(6&(17
//806'(),/$0(172,1&$1'(6&(17
,1&$1'(6&(17

3HUHOHJLUODWHPSHUDWXUDGHFRORUHQIXQFLyGHODLOXPLQjQFLD QLYHOOG LOÃOXPLQDFLyHQOX[ V XWLOLW]DUj
HOGLDJUDPDGHOD),*85$ GLDJUDPDGH.UXLWKRI HQHOTXHHVYHXFODUDPHQWTXHWRWVHOV
WLSXVGHIOXRUHVFHQWVVyQGHSRVVLEOHXWLOLW]DFLyHQHOQLYHOOGHOX[

/OXPVLQFDQGHVFHQWVQRUPDWLYDWqFQLFD
/HVOOXPVLQFDQGHVFHQWVG DPSROODFODUDRJXDL[DGDFRPSOLUDQDPEOD1RUPD81((1
/OXPVGHILODPHQWGHZROIUDPLSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDO



(OVFDVTXHWV((%FRPSOLUDQDPEOD1RUPD81((1  L  &DVTXHWVL
SRUWDOjPSDGHV SHU D HQOOXPHQDW JHQHUDO L DPE OD 1RUPD 81( (1  (VFDOIDPHQW GH
FDVTXHWGHOOXP0qWRGHGHPHVXUD
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(OVSRUWDOjPSDGHVDPEURVFD(GLVRQFRPSOLUDQDPEOD1RUPD81((13RUWDOjPSDGHV
DPEURVFD(GLVRQ



&ODVVLILFDFLyFRPSOHWDGHOHVOOXPVLQFDQGHVFHQWVVHJRQVQRUPHVDPHULFDQHV ,(6 
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/HVOOXPVLQFDQGHVFHQWVSRGHQFODVVLILFDUVHHQVLVIRUPHVGLVWLQWHV
$WPRVIHUDLQWHUQD


7LSXV%HOILODPHQWIXQFLRQDHQHOEXLW



7LSXV&HOILODPHQWIXQFLRQDHQJDVLQHUW

)RUPDGHOEXOE



*ROLDW



*ROLDWGHWUHVFRQWDFWHV



'HGLVF



0LJSUHIRFDO



*ROLDWSUHIRFDO



0LJGREOHFODYLOOD



0LJGREOHERUQD



*ROLDWGREOHERUQD



7LSXV$EXOEHVWjQGDUG



7LSXV&EXOEGHFDQHOREUH



7LSXV)EXOEGHIODPD



7LSXV*EXOEJOREXODURHVIqULF



7LSXV3$5(//EXOESDUDEzOLF



7LSXV3R36EXOEGHSHUD FXUWROODUJ 



7LSXV5EXOEUHIOHFWRU

)LODPHQW6 XVHQJUDQYDULHWDWGHWLSXVG HVWUXFWXUDGHOILODPHQW/ HVWUXFWXUDGHOILODPHQWHVGHVLJQD
SHUXQDOOHWUDROOHWUHVSHULQGLFDUVLHOILOpVUHFWHRHVWjHQURWOODWLSHUXQQ~PHURDUELWUDULVHJXLWGH
YHJDGHV SHU XQD OOHWUD SHU LQGLFDU OD GLVSRVLFLy GHO ILODPHQW VREUH HOV VXSRUWV 6L OHV OOHWUHV SUHIL[
LQFORXHQXQD6 UHFWH HOILOpVUHFWHROOHXJHUDPHQWRQGXODWVLLQFORXHQXQD& ERELQD HOILOHVWj
HQURWOODW HQ HVSLUDO R SURIXQGDPHQW DUULVVDW VL LQFORXHQ OHV OOHWUHV && ERELQD GHEDQDGD  HO ILO
DTXHVWD HQURWOODW VHJRQV XQD HVSLUDO L DTXHVWD HVSLUDO HQURWOODGD DO VHX WRUQ VHJRQV XQD QRYD
HVSLUDO



7LSXV6EXOEFzQLF

7LSXVGyQDVHUYHL



7LSXV7EXOEWXEXODU



$FDEDWGHOEXOE

o /OXPVGHEXOEWUDQVSDUHQW



7UDQVSDUHQW

o /OXPVGHEXOEHVPHULODWLQWHULRUPHQW



(VPHULODW

o /OXPVGHEXOEGHJOREXVEODQF



%ODQF

o /OXPVGHEXOEGHJOREXVSODWHMDW



3ODWHMDW

o /OXPVGHEXOEEODQFGHOX[H



%ODQFOX[H

o (QOOXPHQDGDHVSHFLDO



/OXPVRODU

o /OXPVGHOOXPVRODU



3LQWDWLQWHULRUPHQW

o /OXPVGHFRUDWLYHV



3LQWDWH[WHULRUPHQW

o /OXPVSHUDVHUYHLGXU



9LGUHGHFRORU

o /OXPVGHWUHVILODPHQWV OOXPV 



$PEUHYHVWLPHQWH[WHULRU

o /OXPVWXEXODUV



'HEDLRQHWD



'HFDQHOREUH



,QWHUPHGL



0LJ



0LJGHWUHVFRQWDFWHV



6XSHULRU

&DVTXHW
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(QOOXPHQDWGLYHUV



/OXPVSHUXVDUDPEHLQHVLFRPDLQGLFDGRUV



/OXPVSHUDOVHUYHLG DYLDFLy



/OXPVSHUDOVHUYHLHQFDVHVGHFDPS



/OXPVG DOWDWHQVLy
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/OXPVGHEDL[DWHQVLy



/OXPVG ~VPDUt



/OXPVG ~VHQPLQHV



/OXPVG ~VHQzSWLFD



/OXPVIRWRJUjILTXHV



/OXPVSHUDOUHYHODW



/OXPVGHSURMHFFLyGHSHOÃOtFXOHV



/OXPVSURMHFWHXLUHIOHFWRUHV





/OXPVGHVHQ\DOV



/iPSDUHVSHUDSURMHFWHVLHQOOXPHQDWLQWHQVLX



/OXPVSHUDHQOOXPHQDWS~EOLF



/OXPVSHUDHQOOXPHQDWGHWUDPYLHV



/OXPVSHUDVHQ\DOVGHFLUXFXODFLy

'HILODPHQWV
PHWjOÃOLFV
LQFDQGHVFHQWV

0L[WD

'HGHVFjUUHJD
HQDWPRVIHUD
JDVRVD



$PSROODGH
TXDUVJDVLQHUWL
KDORJHQ

,QFDQGHVFqQFLD
PpVGHVFjUUHJD

'HYDSRUGH
PHUFXULGH
EDL[DSUHVVLy

'HYDSRUGH
PHUFXULG DOWD
SUHVVLy

*URFRU GDXUDW 

D
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KRUHV

%ODQFEULOODQW

D

/OXPEDUUHMD

KRUHV

%ODQFEULOODQW

D






)UHGVEODQF
QRUPDOFjOLGV

/3

KRUHV

%ODYyVEODQF
EULOODQW
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%XOEGHYLGUHL
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*URFIRUW



/OXPVSHUDOVHUYHLGHWUHQVLORFRPRWRUHV

7LSXVEjVLF
7LSXVEjVLF



7LSXVGH
$EUHYLDWXUD 3 : 
OOXP

48$'5(

&ODVVLILFDFLy
&ODVVLILFDFLy

96EDL[D
SUHVVLy QR
XWLOLW]DGDHQ
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9DSRUGH
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DUULVVDGD 



9LGUHSUHPVDW

%XOEUHIOHFWRU
&ODVVHVGHOOXPV
LQFDQGHVFHQWVDPEEXOE
GHYLGUHLJDVLQHUW
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'H IRUQ ² ORFDOV DPE WHPSHUDWXUD
DOWD


%XOESURMHFWRUPLUDOOGLFUzWLFOOXPIUHGD SURMHFFLy 
/OXPVSHUDHVWXGLLWHDWUH)LODPHQWFRQFHQWUDWG DOWDLQWHQVLWDW

48$'5(
//806,1&$1'(6&(176'(%8/%(671'$5'21250$/



7LSXVGH
EXOE
EXOE

&ODVVLILFDFLyGHOHVOOXPVLQFDQGHVFHQWVDPEEXOEGHYLGUHLILODPHQWPHWjOÃOLF WXQJVWq HQDWPRVIHUD
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DOLPHQWDW SHU OD [DU[D JHQHUDO (O ILODPHQW VHFXQGDUL HPHUJqQFLD  V DOLPHQWDUj GH O HTXLS
G HPHUJqQFLD IRUPDW SHU XQD [DU[D G HPHUJqQFLD GH JUXS HOHFWURJHQ L SHU XQ VLVWHPD GH EDWHULHV
G DFXPXODGRUVDPEO DXWRQRPLDQHFHVVjULDSHUJDUDQWLUHOIXQFLRQDPHQWGHO HQOOXPHQDWGHTXLUzIDQ
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/ DOWD WHPSHUDWXUD GHO ILODPHQW GH OHV OOXPV LQFDQGHVFHQWV QRUPDOV SURYRFD O HYDSRUDFLy GH
SDUWtFXOHVGHWXQJVWqLODFRQGHQVDFLySRVWHULRUGHOHVPDWHL[HVDODSDUHWLQWHUQDGHOEXOEDPEHO
FRQVHFXHQWHQQHJULPHQWGHOPDWHL[3HUHYLWDUKRV DJUHJDDOJDVLQHUWTXHRPSOHHOEXOE DPSROOD 
XQ HOHPHQW KDORJHQ LRGH  TXH ID TXH HO WXQJVWq HYDSRUDW GHO ILODPHQW IRUPL DPE O KDORJHQ XQ
FRPSRVWJDVyVKDORJHQWXQJVWqTXHHQFRQWDFWHDPEHOILODPHQWLQFDQGHVFHQWHVGHVFRPSRQVSHU
O DOWD WHPSHUDWXUD HQ HO WXQJVWq TXH HV WRUQD D GLSRVLWDU HQ HO ILODPHQW L HQ O KDORJHQ TXH WRUQD D
LQLFLDUHOFLFOHGHUHJHQHUDFLy/ HPEROFDOOWXEXODU DPSROOD GHOHVOOXPVGHFLFOHKDORJHQHVIDEULFD
DPEFULVWDOOHVSHFLDOGHTXDUVSHUSHUPHWUHOHVDOWHVWHPSHUDWXUHVTXHHOFLFOHUHJHQHUDWLXQHFHVVLWD

[
[
[
[

/ RFXSDFLyGHOOXPVKDOzJHQHVpVPROWFRUUHQWVHQDSDUHOOVGHSURMHFWRU SURMHFFLyG LPDWJHVHVWXGLV
L WHDWUHV IRWRJUDILD SURMHFWRUV HQ JHQHUDO L SURMHFWRUV DPE PLUDOOV GLFUyWLFRV L OOXPV KDOzJHQHV GH
PROWEDL[DWHQVLy 



/D WHQVLy LQIHULRU D 9 HV GHILQHL[ FRP D WHQVLy PROW EDL[D 3HU D HQOOXPHQDW OHV WHQVLRQV PROW
EDL[HV VH FLUFXPVFULXHQ JDLUHEp VHPSUH D  L 9 $WqV TXH OD WHQVLy QRUPDO GH [DU[D pV GH
9 VXSRVD OD XWLOLW]DFLy GH WUDQVIRUPDGRU UHGXFWRU GH WHQVLy /HV SURSLHWDWV IRQDPHQWDOV G XQD
OOXPDPROWEDL[DWHQVLyVyQOHVVHJHQWV
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(OILODPHQWpVWDQSHWLWTXHUHVXOWDXQDYHUWDGHUDIRQWSXQWXDOLSHUDL[zHV
FRQWURODUjIjFLOPHQWHOIHL[DPEJUDQSUHFLVLyPLWMDQoDQWUHIOHFWRUVROHQWV



(OUHQGLPHQW OPZ pVPDMRUTXHHQOHVLQFDQGHVFHQWVQRUPDOV



3URGXHL[HQOOXPGHPDMRUWHPSHUDWXUDGHFRORU N ODTXDOFRVD
ID TXH OD OOXP VLJXL QRUPDOPHQW PpV EULOODQW L PpV EODQFD TXH OHV DOWUHV
OOXPV LQFDQGHVFHQWV OD TXDO FRVD IDFLOLWDUj XQD SHUFHSFLy PpV H[DFWD GHOV
FRORUV WHL[LWVTXDGUHVWDSLVVRVHWF 



/OXPV GH :9 GRQHQ LOÃOXPLQDFLy PLOORU TXH OD 3$5(// : L OHV GH
:9ODGRQHQPLOORUTXHOD3$5(//:SHUODTXDOFRVDO HFRQRPLD
VHUj PDMRU VREUHWRW HQ JDOHULHV L FHQWUHV FRPHUFLDOV G HOHYDW QRPEUH GH
OOXPV3$5(//



(OV ILODPHQWV GH PROW EDL[D WHQVLy VyQ PpV UREXVWRV L GH PDMRU GXUDGD
UHVLVWLQWPLOORUHOVFRSVLYLEUDFLRQVTXHHOVLQFHQGHVFHQWVQRUPDOV

6HUDQIDEULFDGDDPEEXOEGHYLGUHSUHPVDWHQHOWLSXVVHJHQWV


6327SURGXFWRUDG XQIHL[OOXPLQyVHVWUHW



)/22'SURGXFWRUDG XQIHL[OOXPLQyVPLJRDPSOH

/DVHYDXWLOLW]DFLyVHUjHQHQOOXPHQDWGHFRUDWLX DPEPLUDOOGHOOXPIUHGD HQH[SRVLFLRQVPXVHXV
YHVWtEXOV FHUWHV RILFLQHV DSDUDGRUV HWF VHUj DFFHSWDW O RFXSDFLy FRPELQDW DPE O HQOOXPHQDW
IOXRUHVFHQW/HVGH:V XWLOLW]DUDQHQJUDQVDOWXUHVGHPXQWDWJH HVJOpVLHVDQXQFLVPRQXPHQWV
HWF 
(Q SLVFLQD L SHU D HQOOXPHQDW VXEDTXjWLF VHUDQ LQWURGXwGHV HQ DUPDGXUD WRWDOPHQW HVWDQFD ,3
FRQVWUXwGDHQEURQ]H
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/HV OOXPV IOXRUHVFHQWV H[LVWHL[HQ HQ XQD JDPPHV GH FRORUV IRUWV L HQ GLYHUVRV WLSXV GH EODQFV (OV
FRORUV YHUPHOOV URVDW JURF YHUG L EODX V XVHQ SHU D HIHFWHV GHFRUDWLXV PHQWUH TXH HOV DOODQFHJLV
VHUYHL[HQ WDQW SHU D ILQV GHFRUDWLXV FRP SHU D HQOOXPHQDW JHQHUDO 7RWHV OHV OOXPV IOXRUHVFHQWV
H[FHSWH OD JURJD L OD YHUPHOOD VyQ EODQTXHV TXDQ QR HVWDQ HQFHVHV 'LIHUHQWV SURGXFWHV
IRVIRUHVFHQWVSURGXHL[HQGLVWLQWVFRORUVLWRQVTXDQ DVOOXPVV HQFHQHQ
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5HQGLPHQWPpVOOXPDPEPHQ\VFRQVXP HFRQRPLD 



5HVWLWXFLyGHFRORUUHYHOHQODEHOOHVDGHOVPDWHULDOVSLQWDWV



©%ODQFRUªDSDUHQoDHQFRORUDPEUHODFLyDODOOXPQDWXUDORDPEUHODFLyD
OHVOOXPVLQFDQGHVFHQWV

GLjPHWUHPpVUHGXwWTXHHHVWjQGDUGGHWUHQWDYXLWPLOÃOtPHWUHV PP PRWLXSHOTXDOHQHOVOOXPV
HVWDOYLDGRUHVG HQHUJLDV KDLQWURGXwWHOWXEGHGLjPHWUHYLQWLVLVPLOÃOtPHWUHV PP 
/ HOHFFLyGHOUHYHVWLPHQWGHIzVIRUDIHFWDO DSDUHQoDLTXDOLWDWGHOFRORULDOUHQGLPHQWOOXPLQyVGHOD
OOXP (Q OD JDPPD JHQHUDO GH OHV FULGHV OOXPV G DOW UHQGLPHQW V XWLOLW]HQ KDORIRVIDWRV DPE
YDULDFLRQVHQODEDUUHMDGHOVHOHPHQWVSHUDFRQVHJXLUGLIHUHQWVEODQFV8QGHVHQYROXSDPHQWUHFHQW
KR FRQVWLWXHL[ OD OOXP WULIyVIRU TXH HV EDVD HQ O RFXSDFLy GH WUHV IzVIRUV FDGDVFXQ GHOV TXDOV
SURGXHL[ XQD FRQFHQWUDFLy G HQHUJLD HQ XQD SDUW GLIHUHQW GH O HVSHFWUH $L[z SRW DSUHFLDUVH
FRPSDUDQW O HVSHFWUH G XQD OOXP ©EODQFDª RUGLQjULD DPE XQD OOXP WULIyVIRU (O UHVXOWDW pV XQD OOXP
G DOWUHQGLPHQWRHILFjFLDOOXPLQRVDLERQDTXDOLWDWGHFRORU ,5&R5D  

/ HOHFFLy HQWUH ©EODQFVª IOXRUHVFHQWV DIHFWD DOKRUD DO UHQGLPHQW L D OHV SURSLHWDWV UHVWLWX\HQWV GHO
FRORU

(OV YDORUV GH FDUDFWHUtVWLTXHV SHU D OD QRYD JHQHUDFLy GH OOXPV IOXRUHVFHQWV 6\OYDQLD GH YLQWLVLV
PLOÃOtPHWUHV PP GHGLjPHWUHHVGRQHQDO48$'5(SHUDOHVOOXPVG KDORIyVIRULDO
48$'5(SHUDOHVOOXPVWULIyVIRU

(O FRORU EODQF IUHG TXDWUH PLOTXDWUH PLO FLQFFHQWV JUDXV .HOYLQ  .  DPE tQGH[V GH
UHQGLPHQWGHFRORU


,5& GLVFUHW V HPSUDUjHQO LOÃOXPLQDFLyLQGXVWULDO



,5&  ER  V HPSUDUj HQ RILFLQHV ERWLJXHV GH URED JUDQV PDJDW]HPV
KRVSLWDOVLHVFROHV
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,5& zSWLP V HPSUDUjHQIORULVWHULHVOOLEUHULHVJDOHULHVG DUWLVDORQVGH
PRGD

(OFRORUEODQFFjOLGWUHVPLOWUHVPLOFLQFFHQWVJUDXV.HOYLQ ª. SURSRUFLRQDHOPpVDOW
UHQGLPHQW GH OHV OOXPV IOXRUHVFHQWV EODQTXHV $FFHQWXDHO WDURQMD HO JURF L HOJURFYHUGyV D FRVWD
G DOWUHVFRORUV6 XVDUjTXDQVLJXLPpVLPSRUWDQWXQDOWUHQGLPHQWTXHXQDUHVWLWXFLyGHFRORUDPE
tQGH[VGHUHQGLPHQWGHFRORU


,5& GLVFUHW pVG RFXSDFLyPROWOLPLWDW



,5&  ER  ODVHYD WRQDOLWDW pV ULFD HQYHUPHOOV TXH GRQHQ ERQDVSHFWHD
SHUVRQHV L DOLPHQWV V HPSUDUj HQ ORFDOV G DUWLFOHV DOLPHQWDULV EDUV
FDIHWHULHVLUHVWDXUDQWV







5&  zSWLP  OD VHYD WRQDOLWDW GH OOXP pV VLPLODU D OD LQFDQGHVFqQFLD
V HPSUDUj HQ KDELWDWJHV UHVWDXUDQWV VDOHV GH UHFUHDFLy VDOHV
G HVSHFWDFOHVHVJOpVLHVHWF



,5& ER DPEQLYHOOVGHOX[HQDSDUDGRUV
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5HQGLPHQWOOXPLQyV
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,5& zSWLP DPEQLYHOOVGHOX[VHUjXVDWHQERWLJXHVGHWHL[LWV
SHOOHWHUVWLQWRUHULHVLHQJHQHUDOHQLQG~VWULD
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$FDXVDGHODQHFHVVLWDWHVWDOYLHQHUJqWLFLWHQLQWHQFRPSWHTXHOHVOOXPVIOXRUHVFHQWVIXQFLRQHQDPE
PpVHILFjFLDDIUHTqQFLHVPpVDOWHVTXHOHVQRUPDOV +]D(XURSD+]D$PqULFD /HVPLOORUV
WHFQRORJLHVGHODOOXPIOXRUHVFHQWHVFRPELQHQDPEO HOHFWUzQLFDPRGHUQDSHUDO HVWDOYLHQHUJqWLFL
ILQHQ]HURDL[tFRPSHUPLOORUDUHOFRQIRUWLFRPRGLWDWG XVXDUL

3HUDFRQVHJXLUTXHHVSXJXLREWHQLUHVWDOYLVXEVWDQFLDOG HQHUJLDHQOHVGHVSHVHVG HQOOXPHQDWVHQVH
FDSUHGXFFLyGHODTXDOLWDWV KDQGLVVHQ\DWOHVOOXPVGHGLjPHWUHYLQWLVLVPLOÃOtPHWUHV PP MDTXH
HQ UHGXLUVHHO GLjPHWUH DXJPHQWD OD GHQVLWDW GH OD UDGLDFLy 89 XOWUDYLROHWD HQHO UHYHVWLPHQW GH
IzVIRU OD TXDO FRVD PLOORUD HO UHQGLPHQW HQ OD FRQYHUVLy UDGLDFLy 89 HQ OOXP YLVLEOH R VLJXL HQ
IOXRUHVFqQFLD

(OVEDODVWRVWUDGLFLRQDOV UHDFWjQFLHV VyQGHVSODoDWVSHUEDODVWHOHFWUzQLFVTXHKDQYHQoXWODEDUUHUD
GHOV  +] HPSOHDGD SHU DTXH,ORV $PE HO EDODVW WUDGLFLRQDO OD EDUUHUD G HILFjFLD HVWj HQ 
,P: PHQWUH TXH UHVVz O HOHFWUzQLF V DUULED DOV  OP: D PpV D PpV HO EDODVW HOHFWUzQLF
FRQVXPHL[PHQ\VLPLOORUDHOIDFWRUGHSRWqQFLDILQVDHYLWDQWO RFXSDFLyGHFRQGHQVDGRUV

(OJDVLQHUWGHOWXE HQHOVOOXPVFRQYHQFLRQDOV$UJy WpFRPSULQFLSDOIXQFLyGHPLOORUDUHOUHQGLPHQW
GH OD GHVFjUUHJD JDVRVD DXJPHQWDQW OD SUREDELOLWDW GH [RFV GHOV jWRPV GH PHUFXUL DPE HOV
HOHFWURQV (O GLW JDV VRO VHU $UJy 8Q GHVHQYROXSDPHQW UHFHQW KD LQWURGXwW DQD EDUUHMD GH
.ULSWyQ1Hy TXH FRQVWLWXHL[ XQ JDV G DUUHQFDGD PpV HILFLHQW TXDQ HV FRPELQD DPE XQ WXE GH
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3RWqQFLDOOXP
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(O FRORU OOXP GLD QRUPDO VLV PLOVLV PLO FLQFFHQWV JUDXV .HOYLQ  .  SUHVHQWD XQD
FRORUDFLyPROWIUHGDDPESUHGRPLQLGHOHVUDGLDFLRQVEODYHVDPEtQGH[VGHUHQGLPHQWGHFRORU
,5& GLVFUHW QRPpVpVXVDWHQSDwVRVGHFOLPDPROWFjOLG

,5& 5D 
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(O FRORU EODQF IUHG HVSHFLDO R GH OX[H TXDWUH PLO FLQFFHQWVFLQF PLO JUDXV .HOYLQ  . 
VLPXODPpVH[DFWDPHQWO DSDUHQoDLOHVSURSLHWDWVUHVWLWX\HQWVGHOFRORUGHODOOXPQDWXUDOV XVDUjHQ
VXSHUPHUFDWVIORULVWHULHVERWLJXHVGHPRGHVSHUDFDYDOOHUVDL[tFRPHQIDFWRULHVLRILFLQHVHQTXq
VLJXLLPSRUWHQO H[FHOÃOHQWDSDUHQoDGHOVFRORUVFRPHQDUWVJUjILTXHVHWF
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GHOEDODVWHOHFWUzQLFpVGHPpVGHTXDUDQWDPLOKRUHVGXUDGDTXHGHFUHL[SHUDWHPSHUDWXUHVPHV
HOHYDGHV DXJPHQWD SHU D WHPSHUDWXUHV PHV EDL[HV $PE HO EDODVW HOHFWUzQLF HO IOX[ OOXPLQyV pV
SUjFWLFDPHQWFRQVWDQWLQRpVSUHVHQWLQHIHFWHVHVWURERVFySLFRV
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3HU D VLPLODU TXDQWLWDW GH OOXP O~PHQV  HO VHX FRQVXP HQHUJqWLF pV HO WUHQWD SHU FHQW   GH OD
OOXPLQFDQGHVFHQWHTXLYDOHQWLODVHYDGXUDGDpV]LQFYHJDGHVVXSHULRU

/D JDPPD GH IOXRUHVFHQWV GH GLjPHWUH YLQWLVLV PLOPHWUHV  PP  DPE HTXLSV HOHFWUzQLFV G $) L
SHUDOVSRWqQFLHVGHL:SURSRUFLRQLQIOX[RVOOXPLQRVRVGHTXDWUHFHQWVWUHVPLOL]LQFPLO
O~PHQVDPEHOHYDWtQGH[GHUHQGLPHQWFURPjWLF

(OEDODVWLFDUEDVVHWDpVWUREHQLQWURGXwWVHQXQDOORWMDPHQWVLWXDWHQWUHHOFDVTXHWLHOEXOEIRUPDQW
SDUWLQWHJUDQWLQVHSDUDEOHGHWRWHOFRQMXQW
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SODIRQVGLIXVRUV

$ FDXVD GH O LQFUHPHQW GHOV SUHXV GH O HQHUJLD D (XURSD RFFLGHQWDO HOV OOXPV L HOV HTXLSV V HVWDQ
GLVVHQ\DQWSHUDFRQVHJXLUHOPj[LPHVWDOYLHQHUJqWLF

(OVFDUDFWHUtVWLTXHV2VUDPG DTXHVWHVOOXPVV LQGLTXHQDO48$'5(
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(OVOOXPVIOXRUHVFHQWVKDQYLVWGLVPLQXLUHOVHXJUDQGjULDSHUSRGHUVXEVWLWXLUDOVOOXPVLQFDQGHVFHQWV
HQ DSOLFDFLRQV HQ TXq HQFDUD QR KDYLHQ DFRQVHJXLW GHVSODoDUOHV (O VHX GLjPHWUH GH WUHQWDYXLW
PLOÃOtPHWUHV  PP  WXEV QRUPDOV  KL KD SDVVDW D YLQWLVLV PLOÃOtPHWUHV  PP  L ILQV D VHW]H
PLOÃOtPHWUHV PP HQHOVOOXPVVXEVWLWXWLYHVGHOVLQFDQGHVFHQWV
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5HFHQWPHQW KDQDSDUHJXW HQHO PHUFDW QDFLRQDO HOVLVWHPDFRPSOHWHVWDOYLDGRU G HQHUJLD0,6(5 ,,
SHUDOVWXEVIOXRUHVFHQWV(/0(86(5,,GH:DPEXQFRQVXPWRWDOGH:FRPSRVWSHUGRV
WXEVIOXRUHVFHQWVG DOWDHILFjFLDLXQDUHDFWjQFLDGHEDL[HVSpUGXHVDUUHQFDGDUjSLGDLDOWDIDFWRU
HOVFDUDFWHUtVWLTXHVGHODTXDOpVGRQHQDO48$'5(

$TXHVWHVOOXPVFULGHVWDPEpGHOOXPEDUUHMD LQFDQGHVFqQFLDLGHVFjUUHJD QRQHFHVVLWHQHTXLSSHU
DOVHXIXQFLRQDPHQWLSRGLQVHUVXEVWLWXWHVSHUIHFWHVGHOVOOXPVLQFDQGHVFHQWV




(VWDQ FRPSRVWHV SHU XQ WXE GH GHVFjUUHJD HQ PHUFXUL XQ ILODPHQW GH WXQJVWq L EXOE DPE
UHYHVWLPHQWRVHQVHLQWHUQ



(OVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVVRWjVHOVVHJHQWV
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&RQQH[LyGLUHFWDDOD[DU[DVHQVHQHFHVVLWDWUHDFWjQFLD



(QFHVDLQVWDQWjQLDJUjFLHVDO HOHPHQWLQFDQGHVFHQW



5HQGLPHQWOOXPLQyVGHDOP: OXPHQZDWW 



7HPSHUDWXUD GH FRORU GH WUHV PLO FLQFFHQWV D TXDWUH PLO JUDXV .HOYLQ
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%XWOORIDRYRLGHHQSRVLFLyYHUWLFDO



9LGDHFRQzPLFDGHKRUHV
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3LVFLQHV



&RQQH[Ly D [DU[D DPE HTXLS TXH SHUPHW YDULDFLRQV GH WHQVLy PHV PHQ\V
GHXSHUFHQW  



(QFHVDUHWDUGDGD HQWUHGRVL]LQFPLQXWV 



5HQGLPHQWOOXPLQyVGHDOP: OXPHQZDWW 
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O HQOOXPHQDW JHQHUDOGLI~V XWLOLW]DUj GLIXVRUV GH JOREXV DPE OD TXDO FRVD OD GLVWULEXFLy VjUULD
XQLIRUPH SHO TXH QR V XWLOLW]DUj TXDQ pV SUHFLVHW HIHFWH GHFRUDWLXV H HIHFWHV GH PRGHODWJH (O
UHQGLPHQW pV PLJ L O HQOOXHUQDPHQW V DWHQXD D OtPLWV QRUPDOV GLVWULEXLQWVH OD OOXP GH OD PDWHL[D
PDQHUDHQWRWVGLUHFFLRQV

HVSHUD(QFHQWULVVDQLWDULVLKRVSLWDODULV
'%DL[D

OX[
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IOXRUHVFHQWVVXVSHVHV DPEOOXPLQjULHVHQFDVWDGHVRDGRVVDGHVQRpVSRGUjREWHQLUXQHQOOXPHQDW
PL[WSHUODLPSRVVLELOLWDWGHSDULUEHHOVRVWUHPRWLXSHOTXDOHOVSDUHWVLVzOVVHUDQGHFRORUVFODUVL
GH UHIOHFWjQFLHV PHV DOWHV SHU DFRQVHJXLU TXH DTXHVW UHVXOWL PHV FODU SHU PLWMj GHOV UHILH[LRQV 
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HOHFWUzQLF(OFRQGHQVDGRUSXVIRUPDUSDUWLQWHJUDQWGHOEDODVW6LHOEDODVWpVGHWLSXVHOHFWUzQLFHO
FLUFXLWFRPSOLUjDPEOD1RUPD9'(FODVVH%TXDQWDLQWHUIHUqQFLHV

6DOHVG HVSHUD
7DOOHUVGHPXQWDWJHPLWMD PRWRUVHWF 
(PSDTXHWDWJH

(OV WXEV IOXRUHVFHQWV FRPSOLUDQ DPE HO TXH V HVSHFLILFD SHU D FDGD WLSXV HQ OD 1RUPD 81( (1
)OXRUHVFHQWVSHUDHQOOXPHQDW

6DOHV GH DQHVWqVLDWHUjSLDPDODOWV UDGLRJUDILwV UDMRV ; QHWHMD
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(OVFDVTXHWVSHUDIOXRUHVFHQWVUHFWHVGHGLjPHWUHVWUHQWDYXLW  LYLQWLVLV
  PLOÃOtPHWUHV VHUDQ GHO WLSXV ELHVSLJD * WLSXV QRUPDO  81( (1
&DVTXHWVLSRUWDOjPSDGHVSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDO



(OV FDVTXHWV SHU D IOXRUHVFHQWV PLQLDWXUD GLjPHWUH VHW]H PLOÃOtPHWUHV 
PP VHUDQGHOWLSXVPLQLDWXUD*81((1



(OV FDVTXHWV SHU D IOXRUHVFHQWV FLUFXODUV VHUDQ GHO WLSXV HVSHFLDO GH TXDWUH
SDWLOOHV*T81((1



(OV OOXPV IOXRUHVFHQWV SHU D OXPLQjULDV HVSHFLDOV DQWLH[SORVLYHV SRUWHVVLQ
FDVTXHWV PRQRHVSLJD WLSXV )D 81( (1  L O DUUHQFDGD pV
UHDOLW]DUjVHQVHFDUEDVVHWD



(OVIOXRUHVFHQWVSHUDIXQFLRQDPHQWDDOWDIUHTqQFLDSRUWHVVLQFDVTXHWVGHO
WLSXVQRUPDO*81((1



(OVIOXRUHVFHQWVGHIOX[GLULJLW DPEUHIOHFWRUGHPLUDOOLQFRUSRUDWHQHOSURSL
WXE SRUWHVVLQFDVTXHWVGHO HQFHUWQRUPDO*81((1



(OV OOXPV IOXRUHVFHQWV GHO WLSXV VOLPOLQH G HQFHVD LQVWDQWjQLD VHQVH
SUHFDOIDPHQW G HOqFWURGHV L VHQVH FDUEDVVHWD SRUWHVVLQ FDVTXHWV
PRQRHVSLJDGHOWLSXV)D81((1



7RWVHOVFDVTXHWVLSRUWDOjPSDGHVFRPSOLUDQDPEHOTXHOD1RUPD81((1
&DVTXHWVLSRUWDOjPSDGHVSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDOHVSHFLILFD
SHUDFDGDWLSXV

4XDQDOVORFDOVH[LVWHL[L ULVFGHSURMHFFLyG DLJXDVREUHHOVOOXPLQjULHVRTXDQODTXDQWLWDWGHSROVR
SDUWtFXOHVVzOLGHVHQO DLUHVLJXLHOHYDGDVHUDQXWLOLW]DGHVOOXPLQjULHVHVWDQ\V
$OVORFDOVHQTXqH[LVWHL[LULVFG H[SORVLyV XWLOLW]DUDQOOXPLQjULHVGHVHJXUHWDWDXJPHQWDGD

,/Ã/80,1$&,Ð©(6758&785$/ª
,/Ã/80,1$&,Ð©(6758&785$/ª
785$/ª
7LQGUjFRPDILQDOLWDWSURSRUFLRQDUXQDDGHTXDGDLOXPLQDFLyDOORFDOLSRVDUHQUHOOHXDVSHFWHVGH
ODGHFRUDFLyRGHWHUPLQDWVGHWDOOVDUTXLWHFWzQLFV
3HU D DTXHVW WLSXV G LOÃOXPLQDFLy pV UHFRUUHUj DOV FRUQLVHV OOXPLQRVHV UHDOLW]DGHV SHU PLWMj GH OOXPV
IOXRUHVFHQWVWXEXODUVGLVSRVDGHVHQILOHUDFRQWtQXD
(OVIRQWVGHOOXPpVGLVVLPXODUDQHQJDUJDPHOOHVIHWHVGHPDoRQHULDRJXL[REHPLWMDQoDQWOOLVWRQV
GHIXHWRXQDOWUHPDWHULDO
(QDOJXQVFDVRVpVUHFRUUHUjDO XWLOLW]DFLyGHSDQWDOOHVGHYLGUHHVPHULODWRGHSOjVWLFRSDOt3RGLQ
H[LVWLUSHUWDQWP~OWLSOHVVROXFLRQVLQRpVSRVVLEOHGRQDULQGLFDFLRQVSUHFLVHVUHVSHFWLG DL[zHQFDUD
PHVHQODPHVXUDTXHVRYLQWHOVSUREOHPHVOXPLQRWqFQLFVSDVVDUDQDVHJRQSODUHVSHFWLGHOVHVWqWLFV
2Q VLJXL QHFHVVDUL V HPSUDUDQ OOXPV G LQFDQGHVFqQFLD FROÃORFDGHV HQ SHWLWV IRFXV VLWXDWV G XQD
PDQHUDLUUHJXODUDILG REWHQLUGHWHUPLQDWVHIHFWHVGHOOXP
4XDQV KDJLG LOÃOXPLQDUTXDGUHVIUHVFRVLWDSLVVRVV HYLWDUDQHOVFRQWUDVWRVGHOXPLQjQFLDH[FHVVLXV
HQWUH DTXHVWV L HOV ]RQHV FLUFXPGDQWV 1R V DGRSWDUDQ QLYHOOV G LOÃOXPLQDFLy HOHYDWV DWqV TXH HOV
UDGLDFLRQVVRWjVGDQ\RVHVSHUDOVSLJPHQWVFRORUDQWV
eVGLVSRVDUDQGHOOXPVGHPDQHUDTXHQRGRQHQOORFDRPEUHVQLDUHIOH[LRQVHVSHFXOHVVLV6HJRQV
HOV GLPHQVLRQV GHO VXEMHFWH D LOÃOXPLQDU pV UHFRUUHUj D FRUQLVHV OOXPLQRVHV R D OOXPLQjULHV TXH
SURSRUFLRQLQXQDOOXPUDVDQW
6L O REUD G DUW pV GH GLPHQVLRQV PLWJHV R SHWLWHV VHUj PHV SUjFWLF UHFyUUHU D OOXPV HVSRW R ©IORRGª
LQVWDOÃODGHVDODSDUHWRSRVDGDRDSOLFDGHVVREUHHOTXDGUHSHUPLWMjGHEUDoRVVRUWLQWV
3HUDODLOÃOXPLQDFLyGHIRUQtFXOHVpVIDUj~VGHFRUQLVHVOOXPLQRVHVFRQYHQLHQWPHQWGLVVLPXODGHV6L
HOV YROWHV VRWjV URGDVVRV R WHQHQ IRUPLV HVSHFLDOV V DGRSWDUDQ R GHJXGDPHQW FRQIRUPDWV L
GLVVLPXODWVHOVPDWHL[RVWXEVIOXRUHVFHQWVTXHV HPSUHQSHUDOVUqWROVOOXPLQRVRV

4XDQW DO JUDX GH SURWHFFLy HOV OOXPLQjULHV FRPSOLUDQ DPE OD 1RUPD 81(  *UDXV GH
SURWHFFLyGHOVHQYROWDQWVGHOPDWHULDOHOqFWULFGHEDL[DWHQVLy


(QjUHHVQRUPDOVHOVOOXPLQjULHVVHUDQ,3R,3



(QjUHHVRORFDOVKXPLWVHOVOOXPLQjULHVVHUDQHVWDQ\VGHJUDXGHSURWHFFLy
,3



(Q jUHHV R ORFDOV LQGXVWULDOV HOV OOXPLQjULHV VHUDQ G XQ JUDX GH SURWHFFLy
O3



(Q jUHHV DPE SHULOO G H[SORVLy HOV OXPLQjULHV VHUDQ GH VHJXUHWDW
DXJPHQWDGD SURWHFFLy©Hª VHJRQVOD1RUPD81(&RQVWUXFFLyL
DVVDLJGHPDWLQDOHOqFWULFGHVHJXUHWDWDXJPHQWDGD3URWHFFLy©(ª

6L D OD IRUQtFXOD pV FROÃORTXHQ HVFXOWXUHV UHVXOWDUj PHV VHQ]LOO XWLOLW]DU OOXPV G LQFDQGHVFqQFLD
SURYHwGHVGHUHIOHFWRUGLVSRVDQWOHVGHPDQHUDTXHHOV,OÃOXPLQLQGRQLVGHGXHVRPHVDQJOHVDILGH
VXEUDWOODUO DVSHFWHWULGLPHQVLRQDOQRREVWDQWDL[zXQFRQWUDVWH[FHVVLXSRWFUHDU]RQHVG RPEUDTXH
PLPHWLW]LQ DOJXQV GHWDOOV /D FROÃORFDFLy GHOV OOXPV GDUUHUH O REMHFWH D LOÃOXPLQDU VHUYLUj SHU FUHDU
O HIHFWH©VLOXHWDª
3HU D OD LOÃOXPLQDFLy GH FRUWLQDWJHV R SDUHWV HOV IRQWV OOXPLQRVHV pV FROÃORTXHVVLQ GH PDQHUD TXH
SURSRUFLRQLQ XQD OOXP UDVDQW 6L HOV OOXPV HVWDQ RFXOWLV GHVSUpV GH OOLVWRQV GH IXHW pV SLQWDUj GH
EODQFODSDUWLQWHUQDGHOVPDWHL[RVSHUDXJPHQWDUWRWHOTXHpVSXJXLHOUHQGLPHQWOOXPLQyV
$OVILJXULVLV LQGLTXHQHOVIRUPLVGHFROÃORFDFLy&XQWRPDMRUpVDGLVWjQFLDHQWUH
ODOOXPLHOVRVWUHWDQWPHVV DSURILWDHOIDFWRUGHUHIOH[LyG DTXHVWHOVFRWHVLQGLFDGHVDOVILJXULVpV
FRQVLGHUHVVLQFRPDYDORUVPtQLPV

$SXQWDOLVpVWLQGUjHQFRPSWHOD1RUPD81(OQVWDODFLRQVHOqFWULTXHVHQLQVXERUGLQDFLRQV
DPEDPELHQWVLQIODPDEOHVLH[SORVLXV



2&83$&,Ð'(/6//80,15,(6
2&83$&,Ð'(/6//80,15,(6
5,(6



*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76


),*85$ 





),*85$

(Q ORFDOV GH WUHEDOO HOV OOXPLQjULHV SHU D IOXRUHVFHQWV pV GLVSRVDUDQ DPE HO VHX HL[ ORQJLWXGLQDO
FRLQFLGHQW DPE OD OtQLD GH YLVLy pV D GLU SHUSHQGLFXODU DOV WDXOHV GH WUHEDOO 6L DO ORFDO KL KD FDS
OtQLDGHILQHVWUHVO HL[GHWUHEDOOVHUjSDUDOÃOHODODGLWDOtQLD
(OVOOXPLQjULHVSHUDIOXRUHVFqQFLDHVWDUDQGRWDGHVGHGLIXVRUGHJHORVLDODUHL[HWDGLIXVRUDWLQGUj
XQDTXDGUtFXODQRLQIHULRUDGRVFHQWtPHWUHV FP GHFRVWDW


(QORFDOVDPEVRVWUHVVXVSHVRVHOVOOXPLQjULHVVHUDQGHOWLSXVSHUHQFDVWDU4XDQDTXHVWVRVWUHVLJXL
GHSODTXpVO HOHFFLyGHOVOOXPLQjULHVpVUHDOLW]DUjWHQLQWHQFRPSWHHOVGLPHQVLRQVGHOVSODTXpV










(Q ORFDOVDPE DLUHFRQGLFLRQDW V XWLOLW]DUDQ OOXPLQjULHV LQWHJUDGHVD WUDYpV GHOV TXDOV pV UHDOLW]DUj
O H[WUDFFLyGHO DLUHGHOORFDO
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62675(6//80,12626
62675(6//80,12626

,/Ã/80,1$&,Ð,&21',&,21$0(17
,/Ã/80,1$&,Ð,&21',&,21$0(17
&,21$0(17
/D FRQFHQWUDFLy G DFWLYLWDWV FRPHUFLDOV DGPLQLVWUDWLYHV R LQGXVWULDOV HQ DPELHQWV HVSDLRVRV KD
FRQGXwWDO RFXSDFLyGHQLYHOOVG LOÃOXPLQDFLyEDVWDQWHOHYDWVLDOFRQGLFLRQDPHQWWqUPLFGHO DPELHQW
DPEXQHL[HVUHVWULFFLRQVPROWIRUWHVHQHOVGHVYLDFLRQVGHWHPSHUDWXUDDGPLVVLEOHV$TXHVWD~OWLPD
FRQGLFLypVSDUWLFXODUPHQWYjOLGDHQOORFVRQpVGHVHQYROXSHQDFWLYLWDWVFRPHUFLDOVRWUHEDOOVG DOWD
SUHFLVLyLRQHVWDQLQVWDOÃODWVFRPSOH[RVHTXLSVGHPHVXUDFRQWUROLDQjOLVLREHDSDUHOOVHODERUDFLy
GHGDGHV(QOORFVRQHOVH[LJqQFLHVVLJXLQHQFDUDPDMRUVpVUHTXHULUjODSUHVVXULW]DFLyGHO DPELHQW
HOILOWUDWGHO DLUHSHUHOLPLQDUODSROVLHOVJDVRVLHOFRQWUROGHODKXPLWDWGHO DLUH

6yQjPSOLHVVXSHUItFLHVOOXPLQRVHVFROÃORFDGHVDXQDFHUWDGLVWjQFLDGHOVRVWUHGHPDQHUDTXHKR
FREUHL[HQHQSDUWRSHUFRPSOHW
6XEVWDQFLDOPHQW HVWDUDQ IRUPDWV SHU OOXPV IOXRUHVFHQWV WXEXODUV FROÃORFDGHV GLUHFWDPHQW R HQ OD
SUR[LPLWDW GHO VRVWUH GHSqQ GH O DOWXUD GHOV ORFDOV  PLWMDQoDQW VLPSOHV OOXPLQjULHV 6 XWLOLW]DUDQ HOV
WLSXVSURYHwWVGHUHIOHFWRUSHUHYLWDUODGLVSHUVLyGHOIOX[OOXPLQyVFDSDOVRVWUH TXHJHQHUDOPHQWpV
GHL[DVHQVHHQJXL[DU 
(OVOOXPVpVGLVSRVDUDQHQILOHUHVSDUDOÃOHOHV(OVGLVSRVLWLXVSHUDO DOLPHQWDFLypVFRQFHQWUHVVLQHQXQ
DUPDULSURYHwWG REHUWXUHVSHUDODGLVVLSDFLyGHODFDORU

6 HPSUDUDQ VRVWUHV LQWHJUDWV TXDQ HQ XQD LQVWDOÃODFLy G HQOOXPHQDW VLJXL QHFHVVDUL HO ELQRHO PHX
,OÃOXPLQDFLy FRQGLFLRQDPHQW $PE DTXHVW REMHFWH HVWDQ HVWXGLDWV HOV VRVWUHV LQWHJUDWV 1RXV FULWHULV
V LPSRVHQSHUTXqHQHOSURMHFWHDILGHVDWLVIHUDTXHVWHVH[LJqQFLHV

(OV IRQWV GH OOXP pV GLVVLPXODUDQ DPE RSRUWXQHV UHL[HWHV UHWLFXODUV IHWHV G DOXPLQL R GH PDWHULDO
SOjVWLF OD IXQFLy GHOV UHL[HWHV QR VHUj QRPpV HVWqWLFD VLQy TXH HYLWDUj O HQOOXHUQDPHQW (Q DOWUHV
FDVRVV HPSUDUDQSODTXpV,OLVVHVGHPDWHULDOSOjVWLF
/DVHYDFDUDFWHUtVWLFDSUHGRPLQDQWSDUWLFXODUPHQWHQHOFDVG H[WHQVHVVXSHUItFLHVVHUjODSURGXFFLy
G XQD LOÃOXPLQDFLy XQLIRUPH DPE XQD JDLUHEp WRWDO DEVqQFLD G RPEUHV eV GRQDUj PDMRU YLGD D
O DPELHQWUHFRUUHQWDO RFXSDFLyHQFRPSWHVVXSOHPHQWjULHV4XDQWPDMRUVLJXLODGLVWjQFLDHQWUHHOV
OOXPVLHOVRVWUHOOXPLQyVWDQWPHVXQLIRUPHPHQW,OÃOXPLQDWpVYHXUjDTXHVW$L[zHVWDUjQRREVWDQW
DL[zFRQGLFLRQDWDODGLVWjQFLDH[LVWHQWHQWUHHOVILOHUHVGHOOXPV
(QVRVWUHVUHDOLW]DWVDPEHOHPHQWVUHWLFXODUVV REWLQGUDQUHVXOWDWVVDWLVIDFWRULVVHPSUHTXHODGLVWjQFLD
HQWUHHOVOOXPVLODUHWtFXODQRVLJXLPHVGHDYHJDGHVHOFRVWDWGHODPDOOD
(OV GLPHQVLRQV GH OD PDOOD L O DOWXUD GH OD SUzSLD UHL[HWD GHWHUPLQHVVLQ O DQJOH YLVXDO PHV DOOj GHO
TXDO GHL[DUj GH VHU SHUFHSWLEOH OD IRQW OOXPLQRVD 1R REVWDQW DL[z O DGDSWDFLy GH PDOOHV PROW
HVWUHWHVUHGXLUjHOUHGLPHQWOOXPLQyV1RV XWLOLW]DUDQPDOOHVDPEUHWtFXODGHPHQ\VGHYLQWSHUYLQW
PLOÃOtPHWUHV [PP 



$VSHFWHDJUDGDEOHPHQWXQLIRUPHGHWRWHOVRVWUH



([HFXFLy PLWMDQoDQW PzGXOV TXH GRQHQ IOH[LELOLWDW D OD LQVWDOÃODFLy HQIURQW
GHOVFDQYLDQWVFRQGLFLRQVGHO RUJDQLW]DFLyGHOWUHEDOO



3RVVLELOLWDWG LQWHJUDFLyDPEHOVFRQGXFWHVG DLUHFRQGLFLRQDW



2FXSDFLy R HYDFXDFLy UDFLRQDOV GH OD FDORU SURGXwGD SHU OOXPV L
UHDFWjQFLHV



/LPLWDWFRVWG LQVWDOÃODFLyLPDQWHQLPHQW



3HUDODUHDOLW]DFLyGHIDOVRVVRVWUHVOOXPLQRVRVpVUHFRUUHUjDO RFXSDFLyG DUPDGXUHVUHWLFXODUVIHWHV
DPE SHUILO G DOXPLQL VXVSHVHV GHO VRVWUH SHU PLWMj G·XQ WLEDQW G DOWXUD DMXVWDEOH (Q HOOHV pV
FROÃORFDUDQHOVSDQWDOOHVUHWLFXODUV

3HUDFRQVHJXLUDTXHVWVREMHFWLXVV DSOLFDUDQOOXPLQjULHVHVSHFLDOVSURYHwGHVG HVTXHUGHVSUDFWLFDGHV
D OD SDUW VXSHULRU GHOV SDQWDOOHV D WUDYpV GHOV TXDOV SDVVDUj O DLUH SURFHGHQW GH O DPELHQW
8VXDOPHQW HVWDUDQ SUHYHVWHL[HV SHU D OOXPV IOXRUHVFHQWV WXEXODUV MD TXH VRWjV HOV TXH PLOORU pV
SUHVWLQDO H[HFXFLyGHSDQHOOVOOXPLQRVRVSHUPLWMjG HOHPHQWVPRGXODUV

(Q FRPSWHV GH UHWtFXOHV WDPEp V DFFHSWDUj PXQWDU HQ DTXHVWHVDUPDGXUHV GLIXVRUV HPPRWODPHQWV
RSDOLQV R WUDQVSDUHQWV GH VXSHUItFLH HODERUDGD FRP D SODTXpV OOLVHV RSDOHWV R WUDQVSDUHQWV GH
VXSHUItFLHSULVPDWLW]DGD

/D PRGXODULWDW pV SHU WDQW XQD GHOV FDUDFWHUtVWLTXHV SULQFLSDOV $L[t SHU H[HPSOH DPE DSDUHOOV
VLQJXODUVRP~OWLSOHVpVPXQWDUDQOOXPVGHD:HQGXHVRTXDWUHILOHUHV1RPEURVRVDUWLILFLV
FRQVWUXFWLXVSHUPHWHQXQDGDSWDPHQWIjFLOGHOVDSDUHOOV

7RWVHOVHOHPHQWVQHFHVVDULVSHUDO H[HFXFLyGHIDOVRVVRVWUHVOOXPLQRVRVpVWUREDUDQGLVSRQLEOHVHQ
HOV FRPHUoRV GHO UDP +L KD GLYHUVRV GLVSRVLWLXV SUHYLVWRV SHU VLPSOLILFDU OD FRQQH[Ly HQWUH HOV
GLVWLQWHVSDUWVO DMXVWHQDOWXUDLO DQLYHOODFLyGHWRWHOFRQMXQW

$TXHVWV DSDUHOOV HVWDUDQ GRWDWV GH UHL[HWHV HVSHFLDOPHQW HVWXGLDGHV SHU PDQWHQLU XQ HOHYDW
UHQGLPHQW TXH HYLWLQ DO PDWHL[ WHPSV HOV IHQzPHQV G HQOOXHUQDPHQW SDUWLFXODUPHQW DPE HOHYDWV
QLYHOOVG LOÃOXPLQDFLyLSHUPHWLQHOSDVGHOIOX[G DLUHFRQGLFLRQDW(OVGLWHVUHL[HWHVHVWDUDQSURYHwGHV
GHIURQWLVVHVLpVIL[DUDQDO HVWUXFWXUDEjVLFDGHO DSDUHOOPLWMDQoDQWJDQ[RVDPETXqVHUjIjFLOREULU
OHVLWDQFDUOHV

3HUWHQLUIjFLODFFpVDOVOOXPVSHUSDUWGHOVHUYHLGHPDQWHQLPHQWKDXUjGHVHUSRVVLEOHGHVPXQWDU
IjFLOPHQWGHODFDUFDVVDPHWjOÃOLFDHOVHOHPHQWVPRGXODUVTXHFRQVWLWXHL[LQHOVRVWUHOOXPLQyV

(OVDSDUHOOVDPEDVSLUDFLyG DLUHDWUDYpVGHODFDPEUDIRUPDGDSHOIDOVVRVWUHpVPXQWDUDQVREUH
FXUVRUVOOLVFDQWVGHUHJXODFLy$PHVDPHVpVSUHYHXUDQSODIRQVDPEGLIXVRUVG DLUHFRQVWLWXwWVSHU
HVWLULV SHUILO SURYHwGHV G HVTXHUGHV 5HVXOWD LQQHFHVVDUL GHVWDFDU TXH SHU D O H[HFXFLy G DTXHVW WLSXV
G LQVWDOÃODFLyVHUjLQGLVSHQVDEOHXQDHVWUHWDFROÃODERUDFLyHQWUHHOWqFQLFHQLOÃOXPLQDFLyLO H[SHUWHQ
FRQGLFLRQDPHQW

(QODVHYDIXQFLyGHIDOVVRVWUHHOVPDWHL[HVHVWUXFWXULVSRGLQVHUXWLOLW]DGHVSHUDODLQVWDOÃODFLyGH
OOXPLQjULHVHOPDWHL[VLHVWDQSUHGLVSRVDGHVSHUDOFRQGLFLRQDPHQWGHO DLUHFRPVLQRKRHVWDQ
$OD),*85$V LQGLTXHQGRVWLSXVGHUHL[HWDLODIRUPDGHSHQJLGHOVRVWUH
),*85$

/DGLVSRVLFLyG XQDOOXPLQjULDSUHYLVWDSHUVHUDGDSWDGDDODLQVWDOÃODFLyG DLUHFRQGLFLRQDWV LQGLFDD
OD),*85$
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$VSLUDFLyLDGPLVVLy
3DV GH O DLUH DPELHQW DO IDOV VRVWUH DVSLUDFLy  O DLUH FRQGLFLRQDW V LQMHFWD HQ O DPELHQW D WUDYpV
G HVTXHUGHVSUHGLVSRVDGHVDXQFRVWDWLDO DOWUHGHO DSDUHOO



(OUHFRUUHJXWGHO DLUHHQDTXHVWWLSXVGHOOXPLQjULHVpVUHDOLW]DUjVHJRQVHOV),*85(6VHJHQWV



6ROXFLyDQjORJDDODSUHFHGHQWHQHOTXHVHILHUHDODLQMHFFLyGHO DLUHFRQGLFLRQDWV KDLQFRUSRUDWD
ODOOXPLQjULDHOFRQGXFWHSHUDO DVSLUDFLyGHO DLUHDPELHQW



1RPpVDVSLUDFLy
(OIOX[G DLUHSURFHGHQWGHO DPELHQWSDVVDDWUDYpVGHODOOXPLQjULD



/ DLUHFRQGLFLRQDWV LQMHFWDDOORFDODWUDYpVG HVFOHW[HVRSHUIRUDFLRQVSUDFWLFDGHVGLUHFWDPHQWHQHO
IDOVVRVWUH


8QD RSRUWXQD HPERFDGXUD VLWXDGD VREUH OD OOXPLQjULD FDQDOLW]D O DLUH D WUDYpV G XQ FRQGXFWH
G HYDFXDFLy



1RPpVLQMHFFLy
/ DSDUHOO QR HVWj SUHYLVW SHU D O DVSLUDFLy / DLUH FRQGLFLRQDW V LQMHFWD DO ORFDO D WUDYpV G LQMHFWRUV R
HVFOHW[HVVLWXDGHVHQODSUzSLDOOXPLQjULD
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8QDOOXPLQjULD7URIIHUVSHUDFLUFXODFLyG DLUHV LQGLFDDOD),*85$



,/Ã/80,1$&,Ð' (0(5*
(0(5*Ë1&,$
Ë1&,$
Ë1&,$
(Q O LOÃOXPLQDFLy G HPHUJqQFLD R GH VHQ\DOLW]DFLy L HPHUJqQFLD V DSOLFDUDQ DSDUHOOV DXWzQRPV
LQFDQGHVFHQWVRIOXRUHVFHQWV
(OVDSDUHOOVDXWzQRPVLQFDQGHVFHQWVG HPHUJqQFLDFRPSOLUDQODQRUPDWLYDWqFQLFDLFDUDFWHUtVWLTXHV
VHJHQWV


81($SDUHOOVDXWzQRPVSHUDHPHUJqQFLD



81(  0DWHULDO SHU D %7 3URWHFFLy FRQWUD HOV [RFV HOqFWULFV
5HJOHVGHVHJXUHWDW



81(  *UDXV GH SURWHFFLy GH OHV HQYROWDQWV GHO PDWHULDO HOqFWULF
GH%7



7LSXV1RSHUPDQHQW



*UDXGHSURWHFFLy,3





7HQVLyG DOLPHQWDFLy9FD

8Q VLVWHPD XQLILFDW GH VRVWUH SHU DFRQVHJXLU XQ FRPSOHW FRQWURO DPELHQWDO V LQGLFD D OD ),*85$




3RWqQFLDGHODOOXP::



)OX[OOXPLQyVOPOP



6XSHUItFLHDFREULUP P
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(OV DSDUHOOV DXWzQRPV IOXRUHVFHQWV GH VHQ\DOLW]DFLy PpV HPHUJqQFLD WLQGUDQ OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVTXHHOVDQWHULRUVSHUzDPELQGLFDFLyGHVHQ\DOLW]DFLy
(QORFDOVKXPLWVPXOODWVRHQH[WHULRUVHOVDSDUHOOVDXWzQRPVVHUDQHVWDQFVSHUDVHQ\DOLW]DFLyPpV
HPHUJqQFLDRQRPpVSHUDHPHUJqQFLDLWLQGUDQOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVTXHHOVLQGLFDWVSHUD
LQWHULRUV SHUz HO JUDX GH SURWHFFLy GH O HQYROWDQW VHUj ,3 VHJRQV 81(  *UDXV GH
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HVWUREHQLQGLFDWVSHUDXQHQOOXPHQDWJHQHUDODOV48$'5(6L
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&RQGHQVDGRU LQGLFDUWLSXVVLKROOHYD 

(VSUHVWDODPj[LPDDWHQFLyDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLFSHUTXqHVSXJXLXWLOLW]DUSOHQDPHQWH3RWHQFLDO
SURSRUFLRQDW SHU OD OOXP QDWXUDO HQ OHV KRUHV HQ TXq DTXHVWD HVWj GLVSRQLEOH FRUUHFWH GLVVHQ\ GH
ILQHVWUDOVOOXPHQHUHVLFODUDERLHV 



&DUEDVVHWD LQGLFDUWLSXVVLKRSRUWD 

/HVIRUPHVOOXPLQRVHVDXWLOLW]DUHVWDUDQLQWHJUDGHVHQHOGLVVHQ\GHFDGDHVSDL



1RUPDGHIDEULFDFLyGHODOOXPLQjULD

(O QLYHOO OOXPLQyV VHUj HO FRUUHFWH L HOV DSDUHOOV L VLVWHPHV HOV zSWLPV SHU SURSRUFLRQDU OD FODUHGDW
DPELHQWDODGHTXDGD



1RUPDGHIDEULFDFLyGHOHVOOXPV
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(OFRQVXPHQHUJqWLFVHUjFRQVLGHUDWHQHOVHQWLWGHO HVWDOYLHQFDUDTXHVHQVHPLQYDHQODTXDOLWDWGH
ODLOÃOXPLQDFLy ~VGHOOXPVG DOWUHQGLPHQWEDODVWRVHOHFWUzQLFVHWF 



7LSXVL1RUPDGHIDEULFDFLyGHFDVTXHWV

(OVUHTXLVLWVGHODLQVWDOÃODFLyG HQOOXPHQDWGHSHQGUDQGHO DFWLYLWDWDUHDOLW]DUHQO HVSDLFRQVLGHUDGR

(O IDFWRU PpV LPSRUWDQW VHUj HO GH SURSRUFLRQDU ERQHV FRQGLFLRQV GH YLVLy HQ HO SOD GH WUHEDOO
VHJRQVODFODVVHGHWDVFDYLVXDOTXHHVYDJLDGXUDWHUPH1RREVWDQWDL[zHVYDORUDUjWRWO HQWRUQ
YLVXDOTXDQDTXHVWWLQJXLJUDQLQIOXqQFLDVREUHHOUHQGLPHQWLREHQHVWDUGHOSHUVRQDOHVWLQGUjHQ
FRPSWHTXHXQDLQVWDOÃODFLyDPEERQQLYHOOVRWDHOSXQWGHYLVWDTXDQWLWDWLXSRWVHULQDGHTXDGDVRWD
HOSXQWGHYLVWDJOREDO

(OPDQWHQLPHQWGHOFRQMXQWGHO HQOOXPHQDWQRVHUjFRPSOLFDW
/HVSHUVRQHVG HGDWQHFHVVLWDUDQXQQLYHOOG LOÃOXPLQDFLyPpVHOHYDWTXHHOTXHSUHFLVHQHOVMRYHVSHU
D XQD PDWHL[D UHDOLW]DFLy 3HU D DFWLYLWDWV GH OHFWXUD R VLPLODUV OD TXDQWLWDW GH OOXP SHU PHWUH
TXDGUDW /PP  ,X[  QHFHVVjULD TXH HV WLQGUj HQ FRPSWH VHJRQV O HGDW FRQVLGHUDQW HO FHQW SHU
FHQWSHUDXQDHGDWPLWMDQDGHTXDUDQWDDQ\VV LQGLFDDO48$'5(
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VRWDHOSXQWGHYLVWDTXDOLWDWLXV HYLWDUjO HQOOXHUQDPHQWGHILQLWDTXHVWFRP©SHUWRUEDFLyGHOSURFpVGH
ODYLVLySURYRFDGDSHUXQHVWtPXOH[FHVVLXª6 HYLWDUjO HQOOXHUQDPHQWLQVXSRUWDEOH LPSRVVLELOLWDWGH
YHXUH  GH O HQOOXHUQDPHQW LQFzPRGH TXH QR LPSRVVLELOLWD OD YLVLy SHUz OD GLILFXOWD D FDXVD G XQ
PDUFDWGHVHTXLOLEULGHOHVOXPLQjQFLHVGHOVREMHFWHVVLWXDWVGLQVHOFDPSYLVXDOGHODSHUVRQD 3HU
HYLWDU R GLVPLQXLU HO PpV SRVVLEOH HOV HIHFWHV G HQOOXHUQDPHQW HV WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV
FRQVLGHUDFLRQVVHJHQWV


/HVIRQWVGHOOXPVHVLWXDUDQHOPpVDOOXQ\DGHVSRVVLEOHGHOFHQWUHGHOFDPS
YLVXDO /HV OOXPLQjULHV V LQVWDOÃODUDQ HOHYDGHV SHUTXq O DQJOH TXH IRUPL OD
GLUHFFLy GH OD PLUDGD QRUPDOPHQW GLUHFFLy KRULW]RQWDO  DPE OD OtQLD TXH
XQHL[ O XOO DPE HO IRFXV OOXPLQyV VLJXL DOPHQ\V GH WUHQWD JUDXV q  
HOHYDQWVHDTXDUDQWDFLQFJUDXV q HQHQOOXPHQDWVG DOWDTXDOLWDW



4XDQSHUUDyGHOHVGLPHQVLRQVGHOD]RQDDLOÃOXPLQDUOHVOOXPLQjULHVQR
SXJXLQ VHU VLWXDGHV D XQD DOWXUD VXILFLHQW VHUj QHFHVVDUL DSDQWDOODUOHV
HPSUDQW HOHPHQWV GLIXVRUV UHIOHFWRUV R UHIUDFWRUHV DGHTXDWV TXH
GLVWULEXHL[LQHOIOX[OOXPLQyVGHPDQHUDTXHDTXHVWQRLQFLGHL[LGLUHFWDPHQW
VREUHHOVXOOVGHOSHUVRQDO



(OFRQWUDVWGHOXPLQjQFLHVHQWUHHOVSXQWVGHOOXPLHOIRQVVREUHHOTXDOHV
GHVWDTXHQQRVHUjH[FHVVLX



(O FRQWUDVW GH OXPLQjQFLHV HQWUH OD VXSHUItFLH GH O REMHFWH TXH HV PLUD L HO
VHXIRQVRREMHFWHVVLWXDWVHQHOVHXHQWRUQQRVREUHSDVVDUDGHFHUWVOtPLWV



G XQLIRUPLWDW (Q DOWUHV ORFDOV PpV DPSOLV L VL pV SRVVLEOH V REWLQGUj XQD LOÃOXPLQDFLy DPE PpV
XQLIRUPLWDWPLWMDQoDQWHOGLVVHQ\DFXUDWGHFODUDERLHVTXHSURSRUFLRQLQXQDSRUWDFLyGHOOXPQDWXUDO
D OHV ]RQHV PpV DOOXQ\DGHV GH OHV ILQHVWUHV OHV FODUDERLHV HV GLVVHQ\DUDQ GH PDQHUD TXH
SURSRUFLRQDQW OOXP QDWXUDO HYLWLQ OD UDGLDFLy VRODU L O HQOOXHUQDPHQW  (Q RILFLQHV JUDQV RQ OD OOXP
HOqFWULFDV HPSULGXUDQWWRWHOGLDOHVILQHVWUHVWLQGUDQFRPDIL~QLFHOIDFLOLWDULQIRUPDFLyGHOPyQ
H[WHULRU (O UHGXLU OD JUDQGjULD GH OHV ILQHVWUHV WLQGUj HIHFWH VREUH O HQOOXHUQDPHQW SURGXwW SHO FHO
QRPpV HQ OD PHVXUD TXH V LPSHGHL[L OD YLVLy GHOV FHOV OOXPLQRVRV R GH OHV IDoDQHV HQOOXHUQDGRUHV
GHOVHGLILFLVGHGDYDQWSHUzHQWRWFDVDPEILQHVWUHVV HVSHUDUjVHPSUHTXHOFRPG HQOOXHUQDPHQW
VHQW SHU WDQW HVVHQFLDO O HYLWDUOD GLVWULEXFLy GH OORFV GH WUHEDOO DPE SRVLFLRQV GH FDUD D ILQHVWUHV
HQFDUD TXH DTXHVWHV VLJXLQ SHWLWHV 6L DTXHVWD QR IRV SRVVLEOH V HPSUDUj HO SURFHGLPHQW PpV
DGHTXDWSHUUHGXLUHOSRVVLEOHHQOOXHUQDPHQWSURGXwWSHOFHO FRUWLQHVLQWHULRUVUHIOHFWRUVSHUVLDQHV
WHQGDOV YLGUHV GH FRORU GH EDL[D WUDQVPLWjQFLD SDUHWV VRUWLQWV DOV FRVWDWV GH OHV ILQHVWUHV DPE
DFDEDWV DOWDPHQW UHIOHFWRUV L DPE DTXHVW DFDEDW TXDOVHYRO UHL[D TXH V LQVWDOÃOL  D PpV D PpV HV
GLVSRVDUDQOOXPLQjULHVDSURSLDGHVSHUTXqFDLJXLODOOXPVREUHODVXSHUItFLHGHOHVSDUHWVDGMDFHQWVD
OHVILQHVWUHV
6 DFRQVHJXLUj WDPEp XQD FRPELQDFLy HTXLOLEUDGD G LOÃOXPLQDFLy QDWXUDO L HOqFWULFD PLWMDQoDQW XQ
HQOOXPHQDWLQWHULRUVXSOHPHQWDULSHUPDQHQW HQOOXPHQDW36/, DPEHOVILQVVHJHQWV

/ HQOOXHUQDPHQWUHIOHFWLWHVUHGXLUjDSOLFDQWHOVFULWHULVVHJHQWV



6XEPLQLVWUDU GXUDQW HO GLD PpV HQFDUD D OD SDUW PpV DO IRQV GHO ORFDO HO
QLYHOORLOXPLQjQFLDUHTXHULWSHUDOWLSXVGHWUHEDOODUHDOLW]DU



3URSRUFLRQDU XQD GLVWULEXFLy GH OXPLQjQFLHV PHVXUHV HQ FDQGHOHV SHU
PHWUHTXDGUDW FGP DGHTXDGDHVSHFLDOPHQWUHVSHFWHDODUHGXFFLyGH
O HQOOXHUQDPHQWSURGXwWSHOFHO



)HU SRVVLEOH TXH HQFDUD D OD SDUW PpV DO IRQV GHO ORFDO OHV SHUVRQHV
SXJXLQ WHQLU HOV EHQHILFLV GH OD OOXP QDWXUDO SHO TXH ID DO FRORU DQJOH
G LQFLGqQFLDLYDULDFLy



(OVLVWHPD36/,V DSOLFDUjDOOtRQVHVXSRVLTXHODSHQHWUDFLyGHODOOXPGHO
GLD HQ HOV SDUWV PpV DO IRQV GHO ORFDO SURGXHL[L XQD LOXPLQjQFLD QLYHOO
OOXPLQyV LQVXILFLHQWHQOHVFRQGLFLRQVJHQHUDOVGHGLVVHQ\



3HU REWHQLU XQ ERQ HTXLOLEUL OD LOÃOXPLQDFLy KRULW]RQWDO PtQLPD QR VHUj
LQIHULRUDFLQFFHQWVOX[

o (V GRQDUj SUHIHUqQFLD D OD XWLOLW]DFLy HQ O HQWRUQ GHO ORFDO GH PDWHULDOV
G LPSUHVVLyPDWRVHPLPDW
o 4XDQ HOV PDWHULDOV VLJXLQ G LPSUHVVLy EULOODQW O HQOOXPHQDW HV GLVVHQ\DUj
DPEOOXPLQjULHVGHPDMRUFRPSRQHQWLQGLUHFWD
o /HV OOXPLQjULHV IOXRUHVFHQWV SHU D XQ HQOOXPHQDW JHQHUDO HV GLVWULEXLUDQ
DPEHOVHXHL[PDMRUSDUDOÃOHODDODGLUHFFLyGHODYLVXDO

(QODIDVHVHJHQWGHOGLVVHQ\TXDQV DSOLTXLQHOVSULQFLSLVJHQHUDOVHVWLQGUjHQFRPSWHHOVHJHQW

o 4XDQ H[LVWHL[L FDS OtQLD GH ILQHVWUHV OHV OOXPLQjULHV IOXRUHVFHQWV HV
GLVWULEXLUDQ D PpV D PpV DPE HO VHX HL[ PDMRU SDUDOÃOHO D OD OtQLD GH
ILQHVWUHV

6H FHUFDUDQ TXDOLWDWV GLUHFFLRQDOV SHU HYLWDU RPEUHV GHJXGHV D DPEGyV WLSXV G LOÃOXPLQDFLy
LQVWDOÃODQWOOXPLQjULHVSDUDOÃOHOHVDOHVHVERVVHVGHILQHVWUHVRHPSUDQWXQVRVWUHOOXPLQyV/HVOOXPV
G LQFDQGHVFqQFLDHVSUHVWHQPHQ\VTXHOHVIOXRUHVFHQWVSHUHPSUDUOHVHQFRPELQDFLyDPEODOOXP
GHO GLD SHU UDRQV GH OD VHYD EDL[D WHPSHUDWXUD GH FRORU q .  L GH OD VHYD HVFDVVD HILFjFLD
TXRFLHQW HQWUH HO IOX[ OOXPLQyV HPqV SHU OD OOXP HQ O~PHQV L OD SRWqQFLD TXH FRQVXPHL[ HQ ZDWWV
OP: (QKDYHUGHVHUYLUXQDPDWHL[DLQVWDOÃODFLyG HQOOXPHQDWHOqFWULFGXUDQWHOGLDLGXUDQWODQLW
HOFRORUGHODOOXPHPHVDSHUOHVOOXPVVHUjFRPSDWLEOHDPEHOVHXGREOH~V/HVOOXPVIOXRUHVFHQWV
TXH WLQJXLQ XQD WHPSHUDWXUD GH FRORU GH  D q . VHUDQ OHV XWLOLW]DGHV SHU D DPEGyV
SURSzVLWV

o /HVOOXPLQjULHVGHIHL[DPSOHSRUWDUDQPDMRUVHSDUDFLyHQWUHGXHVILOHV
o (V UHGXLUDQ HOV UHIOH[RV HVSHFXOHVVLV XWLOLW]DQW OOXPLQjULHV GH EDL[D
OXPLQjQFLD FGP FDQGHOHVPHWUHTXDGUDWV 
/DUHSDUWLFLyHVUHDOLW]DUjG DFRUGDPEOHVQHFHVVLWDWVFRQFUHWHVGHFDGD FDV(QJHQHUDOLSHUDOD
PDMRU SDUW GHOV FDVRV UHVXOWDUj ~WLO REWHQLU XQ UHSDUWLPHQWPLWMDQDPHQW GLI~V FRPSOHPHQWDW TXDQ
VLJXLQHFHVVDULSHUXQHQOOXPHQDWGLUHFFLRQDO/ HQOOXPHQDWPROWGLI~VSRWDQXOÃODUFRPSOHWDPHQWOHV
RPEUHVDSODQDQWHOVYROXPVPHQWUHTXHOHVOOXPVGLULJLGHVSURYRTXHQRPEUHVPROWGXUHV(VWLQGUj
HQ FRPSWH TXH WDQW O XQ FRP O DOWUH WLSXV GH UHSDUWLPHQW GH OOXP SRW VHU FRQYHQLHQW SHU D XQHV
DSOLFDFLRQVLGHVDFRQVHOODWSHUDDOWUHV
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(V SUHVWDUj HVSHFLDO DWHQFLy D PLOORUDU O DVSHFWH G LQWHULRUV HQ ]RQHV G H[SRVLFLy SURFXUDQW TXH OHV
VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVWUXFWXUDOV HOV REMHFWHV L OD JHQW GLQV DTXHVWHV ]RQHV VLJXLQ LOÃOXPLQDWV GH
PDQHUD TXH OD IRUPD HV UHYHOL DPE FODUHGDW L GH PDQHUD DJUDGDEOH L TXH OHV RPEUHV HV IRUPLQ
VHQVHFRQIXVLy3HUDDL[zODOOXPHVSURSDJDUjQRWzULDPHQWPDUFDGDHQXQD

(OJUDXGHGLIXVLyRGHGLUHFFLRQDOLWDWGHSHQGUjIRQDPHQWDOPHQWOHVGLPHQVLRQVGHODIRQWGHOOXP
GH OD GLVWjQFLD H[LVWHQW HQWUH DTXHVWD L O REMHFWH LOÃOXPLQDW DL[t FRP GH OD SRVLFLy UHODWLYD G DTXHVW
~OWLP UHVSHFWHD OD IRQW GH OOXP $FWXDQW FRQYHQLHQWPHQW VREUH DTXHVWHVYDULDEOHV V DFRQVHJXLUj HO
UHSDUWLPHQWHVSDFLDOPpVLGRQLSHUDFDGDFDVSDUWLFXODU

GLUHFFLyPpV TXH HQ TXDOVHYRO DOWUD (O PRGHODWJH GH OHV IRUPHV GHOV REMHFWHV WULGLPHQVLRQDOVVHUj
IHEOH VL OD OOXP LQFLGHL[ GHV GH JDLUHV GLUHFFLRQV R VHUj PDVVD GLIXVD L O LQWHULRU UHVXOWDUj SRF
LQWHUHVVDQW D FDXVD GH OD IDOWD GH FRQWUDVW HQWUH OXPLQjQFLHV ,FRQHV GH OOXP LQFLGHQWV PHVXUDWV HQ
FGPFDQGHOHVPHWUHTXDGUDW ' DOWUDEDQGDODFRPSRQHQWGLUHFFLRQDOQRVHUjJDLUHIRUWSHUTXq
HO PRGHODWJH TXHGDUj PDVVD GXU L OHV RPEUHV SURGXLUDQ SHUWRUEDFLRQV (Q WRW FDV HV UHDOLW]DUDQ
DOJXQHVSURYHVSHUHVWDEOLUOHVFRQGLFLRQVzSWLPHVHQFDGDFDVSDUWLFXODU
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(OQLYHOOG LOXPLQDFLy LOXPLQjQFLDHQOX[ G XQORFDOGHSHQGUjQRVROVGHODILQDOLWDWD TXqHVYDD
GHVWLQDUHOORFDOVLQyWDPEpGHODVHYDFDSDFLWDWGHOOXPQDWXUDOLGHOFOLPDGHOD]RQDJHRJUjILFD
SHUODTXDOFRVDHVWLQGUjHQFRPSWHHOVHIHFWHVWqUPLFVGHODUDGLDFLyQDWXUDOLHOVHXHQOOXHUQDPHQW
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0,1$5

$OV LQWHULRUV DPE ILQHVWUHV ODWHUDOV OD OOXP GHO GLD GLVSRQLEOH GHFUHL[HUj UjSLGDPHQW DPE  OD
GLVWjQFLD D OHV ILQHVWUHV (Q PROWHV DSOLFDFLRQV FRP HQ RILFLQHV SHWLWHV V DFFHSWDUj DTXHVWD IDOWD
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6 HPSUDUj XQ HQOOXPHQDW ORFDOLW]DW HQ jUHHV OLPLWDGHV TXH QR WHQHQ JHQHUDOPHQW HQOOXPHQDW
JHQHUDORTXHDTXHVWQRDEDVWDO jUHDHQTHVWLyFRPSRGHQVHUDSDUDGRUVYLWULQHVHWF
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,LOÃOXPLQDFLyPLWMDTXHHVSURMHFWDUHDOLW]DU HQOX[ 



IL  IOX[ OOXPLQyV WRWDO HPqV H[FOXVLYDPHQW SHU OHV OOXPV SHU REWHQLU OD
LOÃOXPLQDFLyGHVLWMDGD HQO~PHQV 
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48$'5(




6VXSHUItFLHWRWDOGHOORFDOTXHHVSURMHFWD LOÃOXPLQDU HQPHWUHVTXDGUDWV 



X IDFWRU G XWLOLW]DFLy V REWp H[SHULPHQWDOPHQW HQ ORFDOV QRUPDOLW]DWV
XWLOLW]DQW OOXPLQjULHV GH FDUDFWHUtVWLTXHV IRWRPqWULTXHV VLPLODUV D TXq HV
SHQVD HPSUDU (O GLW IDFWRU GHSqQ GHO VLVWHPD G LOÃOXPLQDFLy GH OHV
FDUDFWHUtVWLTXHV GH OD OOXPLQjULD GH O tQGH[ . GHO ORFDO L GHO IDFWRU GH
UHIOH[Ly GH VRVWUH L SDUHWV (O IDFWRU G XWLOLW]DFLy HO SURSRUFLRQD HO 48$'5(
SUqYLDFRQVXOWDDPEHOIDEULFDQWGHODOOXPLQjULD
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3HUDGLVWULEXFLRQVDPEOOXPVHPLLQGLUHFWDRLQGLUHFWDpVQHFHVVDULWHQLUHQ
FRPSWHO DOWXUDGHOORFDO + UHVSHFWHDOSODGHWUHEDOO
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ÌQGH[GHO
ORFDO
ORFDO

/OXPLQjULHV
/OXPLQjULHV

. tQGH[ GHO ORFDO SUHQ HQ FRQVLGHUDFLy O DPSOH D  L OD SURIXQGLWDW E  GHO
ORFDOHQTHVWLyDL[tFRPO DOWXUDGHOHVOOXPVUHVSHFWHDOSODGHWUHEDOO K 
(OVYDORUVV H[SUHVVHQHQPHWUHV
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/HVGLPHQVLRQVHVSUHVHQWHQDOD),*85$



P IDFWRU GH PDQWHQLPHQW Wp HQ FRPSWH OD GHSUHFLDFLy GH OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVIRWRPqWULTXHVGHOHVOOXPLQjULHVLO HQYHOOLPHQWGHOHVOOXPV
9DULD VHJRQV OHV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV L OD IRUPD FRP V HIHFWXD HO
PDQWHQLPHQW(O48$'5(LQGLFDHOVYDORUVDSURSLDWVSHUDDSDUHOOV
G ~VFRUUHQW



/D IyUPXOD EjVLFD SHU DO FjOFXO GHO IOX[ OOXPLQyV WRWDO QHFHVVDUL SHU D OD
LOÃOXPLQDFLy G XQ ORFDO WHQLQW HQ FRPSWH WRWV HOV IDFWRUV TXH DFDEHP GH
GHVFULXUHpVODVHJHQW



I



$QRPHQDQW I/DOIOX[OOXPLQyVHPqVSHUFDGDVFXQDGHOHVOOXPVHVGHGXLUj
HO QRPEUH GH OOXPV Q  QHFHVVjULHV SHU REWHQLU HO QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy
GHVLWMDW

),*85$
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φ 
φ/

/HVIRQWVGHOOXPV DSDQWDOODUDQSHUHYLWDUO HQOOXHUQDPHQW),*85(6LHQSDUWLFXODU
TXDQHVWURELQGLQVOD]RQDFRPSUHVDSHUXQDUFGHWUHQWDJUDXV q UHVSHFWHDO HL[YLVXDO$L[z
V DFRQVHJXHL[ DPE O RFXSDFLy GH OOXPLQjULHV SURYHwGHV GH SDQWDOOD VHJRQV V LQGLFD D OD ),*85$



HUURQL


(QLOÃOXPLQDFLRQVGHWLSXVJHQHUDOHQWUHOHV]RQHVEHQLOÃOXPLQDGHVLOHVTXHQRKRHVWDQWDQWH[LVWLUj
XQDUHODFLyGHQLYHOO (PLQ(Pi[≥$TXHVWUHVXOWDWHVSRWREWHQLUDPEXQDDGHTXDGDVHOHFFLy
GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GRQLOHV OOXPLQjULHV REVHUYLQVH OHV FRUEHV IRWRPqWULTXHV IDFLOLWDGHV SHO
FRQVWUXFWRU LSUHVWDQWDWHQFLyDOHVGLVWjQFLHVHQWUHOHVIRQWVGHOOXPDL[t

),*85$
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7UDE0DQ
7DOOHU0HFiQ
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6DOD3URIHV
'LUHFF
$U[LXV
0HQMDGRU
9HVWXDU
/DYDER
&XLQD
&&DOGHU
&&RPSWDG
&%DVXU
&/LPS
0DJDW]HP
2ILFLQHV
'HOLQHDF
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6XSHUPHU
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FjUUHJDGHVFDUJ
(PEDODWJH
(VFDSDU
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6HPLGLU
GLUHFWDLQGLUHFWD
GLUHFWDLQGLUHFWD
GLUHFWDLQGLUHFWD
GLUHFWDLQGLUHFWD
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6HPLGLU
6HPLGLU
6HPLGLU
'LUHFWD
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GLUHFWDLQGLUHFWD
6HPLGLU
6HPLGLU
6HPLGLU
6HPLGLU
³

KRVSLWDOV

9DORUPLWMjHQVHUYHLPLWMjDFPVQLYHOOVzO
LOÃOXPLQDFLyQRPLQDO QLYHOOOOXPLQyVPLJ 
7LSXVGHORFDO
7LSXVGHORFDO



7LSXVGHOOXPLQjULD
7LSXVGHOOXPLQjULD

9LJLODQF
6HxDL]
(PHUJHQF

(QWUDGD3ULQLFLSDO
GLUHFWDLQGLUHFWD
3ULQFLSDO
9HVWtEXO
(VFDOD
&RUUHGRUV
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$XOHV
/DERUDW
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6DO([SRV
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³
³
³
³
³
³
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³

7LSXVGHORFDO
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³
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&HQWUHV



³

6HPLGLU



GK

(GLOLFL
(GLOLFL

(GLILFL
(GLILFL

6HPLGLU

6HPLGLU
6HPLGLU
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GLUHFWDLQGLUHFWD
GLUHFWDLQGLUHFWD
GLUHFWDLQGLUHFWD
GLUHFWDLQGLUHFWD
'UHFWDLQGLUHFWD
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9DORUVH[WUHPVGHODOXPLQjQFLDGHVRVWUHVSDUHWVLVzOV



6XSUHVVLy GH O HQOOXHUQDPHQW OLPLWDQW OD OXPLQjQFLD GH OHV OOXPLQjULHV L
ILQHVWUHV
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&RPHQWUHDTXHVWHVLOHVSDUHWVVHJRQVHO48$'5(
5HIHUHQW D OHV OOXPLQjULHV FROÃORFDGHV HQ OD SUR[LPLWDW GH OHV SDUHWV V DGRSWDUj XQD GLVWjQFLD D OD
SDUHWGHGVHJRQV),*85(6L

),*85$),*85$
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)XVWDIRVFD« « « « « « « « « « « « « «                       
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)HUUR« « « « « « « « « « « « « «                             
&URPLQtTXHOSROLW« « « « « « « « « « « « « «                
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3RUFHOODQDHVPDOWDGD« « « « « « « « « « « « « «             
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$OXPLQLYDSRULW]DW« « « « « « « « « « « « « «                
$UJHQWEULOODQW« « « « « « « « « « « « « «                     

/D PDMRU SDUW GHOV ORFDOV SRUWDUDQ XQ FRQMXQW GH OOXPLQjULHV GH FDS FODVVH (Q DTXHVW FDV HO
TXRFLHQW GH OD LOXPLQjQFLD YHUWLFDO L OD LOXPLQjQFLD KRULW]RQWDO VHUj IXQFLy GH OHV SURSLHWDWV
IRWRPqWULTXHVGHOHVOOXPLQjULHVGHODVHYDGLVWULEXFLyLGHOHVUHIOHFWjQFLHVLGLPHQVLRQVGHOORFDO
4XDQ HV QHFHVVLWL DFRQVHJXLU YDORUV G LOXPLQjQFLD YHUWLFDO QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy YHUWLFDO HQ
OX[!VXSHULRUV D TXL V REWHQHQ GH OHV OOXPLQjULHV VHOHFFLRQDGHV SHU D XQD LOÃOXPLQDFLy JHQHUDO
QRUPDOPHQW ORFDOV DPE HVFDVVD R FDS OOXP QDWXUDO  V HPSUHUDQ IRQWV GH OOXP DGGLFLRQDOV SHU
LOÃOXPLQDUOHVSDUHWV DSOLFVLIRFXV 

















(OTXRFLHQWHQWUHODLOXPLQjQFLDGHOVRVWUHLODLOXPLQjQFLDKRULW]RQWDOHVWDUjHQWUHLDWqVTXH
VL pV PHQRU GH  HO VRVWUH VHPEODUj PDVVD IRVF PHQWUH TXH VL OD LOXPLQjQFLD GHO PDWHL[
V DSUR[LPD D OD L,XPLQjQFLD GH OD WDVFD SURGXLUj GLVWUDFFLy HQ HO WUHEDOO HVSHFLDOPHQW HQ ORFDOV
JUDQV$OVORFDOVRQV HPSULQOOXPLQjULHVFRPSOHWDPHQWHQFDVWDGHVVHUjLPSRVVLEOHDFRQVHJXLUXQD
LOÃOXPLQDFLyVDWLVIDFWzULDGHOVRVWUHDPHQ\VTXHODUHIOHFWjQFLDGHOVzOVLJXLHOHYDGD TXDUDQWDSHU
FHQW  



(VWLQGUjHQFRPSWHODGHFRUDFLyLQWHULRU(QDOJXQHVRFDVLRQVO RFXSDFLyGHOFRORUHQDOJXQVGHWDOOV
DUTXLWHFWzQLFV DMXGDUj D UHVVDOWDU O HVSDL DL[t FRP D GHILQLU HOV OtPLWV GH O HVFHQD YLVXDO VDOHV
G H[SRVLFLRQVHVSHFWDFOHVFRQIHUqQFLHVHWF 

48$'5(
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3RGHUGLIXVRU
3RGHUGLIXVRU
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0DNUROyQLQFRORU« « « « « « « « « « « « « «                  
&ULVWDOOLQFRORU« « « « « « « « « « « « « «                     
0HWDFULODWLQFRORU« « « « « « « « « « « « « «                
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(1//80(1$7(1=21(6'(&,5&8/$&,Ð'(3(5621$/
'(&,5&8/$&,Ð'(3(5621$/
621$/
(Q HOV KDOOV G HQWUDGD FRUUHGRUV HVFDOHV HVFDOHV PHFjQLTXHV L SDVVRV OD LOÃOXPLQDFLy HVWDUj
HQFDPLQDGDIRQDPHQWDOPHQW D VDWLVIHU OHVQHFHVVLWDWV G RULHQWDFLy L VHJXUHWDW SHU OD TXDO FRVD HV
SUHVWDUj XQD PDMRU DWHQFLy D OD LOÃOXPLQDFLy YHUWLFDO TXH D O KRULW]RQWDO (Q HOV KDOOV G HQWUDGHV
SULQFLSDOVHVWLQGUjHQFRPSWHWDPEpODFRQWULEXFLyDUTXLWHFWzQLFDGHODLOÃOXPLQDFLy
(QHOVKDOOVSULQFLSDOVHVGLVSRVDUjXQFqUFROSHULPHWUDOIRUPDWSHUOOXPLQjULHVHQFDVWDGHVHQVRVWUH
G HVFDLROD OOLVD SURYHwGHV GH GXHV R WUHV WXEV IOXRUHVFHQWV GH WUHQWDVLV ZDWWV  :  L GLIXVRU GH
UHL[HWDG DOXPLQLODUHWtFXODGHOTXDOQRVLJXLLQIHULRUDXQTXDGUDWGHYLQWLFLQFPLOÃOtPHWUHV PP 
GHFRVWDW
3HU DOV FRUUHGRUV HV GLVSRVDUj XQ HQOOXPHQDW IOXRUHVFHQW GH EDL[ FRQVXP UHDOLW]DW DPE IRFXV
HQFDVWDWV R DGRVVDWV DO VRVWUH GH UHIOHFWRU SODWHMDW L SURYHwWV GH OOXP WLSXV 3/99 UDFLRQDOPHQWH
GLVWULEXwWV


/DOXPLQjQFLDGHOHVYROWDQWVGHODWDVFDVHUjGLQVHOSRVVLEOHLQIHULRUDODOXPLQjQFLDGHODSUzSLD
WDVFD SHUz VHQVH DUULEDU D VHU LQIHULRU D XQ WHUo G DTXHVW YDORU 3HU D VRVWUHV SDUHWV L VzOV pV
SUHIHULEOH FRQVLGHUDU LOXPLQjQFLHV QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy HQ OX[  L UHIOHFWjQFLHV HQ FRPSWHV GH
OXPLQjQFLHV(QLQWHULRUVG DOWXUDQRUPDO DSUR[LPDGDPHQWWUHVPHWUHV ODUHIOHFWjQFLDGHOVRVWUHVHUj
WDQDOWDFRPVLJXLSRVVLEOH FRPDPtQLPHOVHWDQWDSHUFHQW  VREUHWRWVLV HPSUHQOOXPLQjULHV
HQFDVWDGHV SHUHYLWDUHOVULVFRVG HQOOXHUQDPHQWVGLUHFWHVLUHIOHFWLWV /DUHIOHFWjQFLDGHOHVSDUHWVHV
PDQWLQGUjHQWUHHOWUHQWD  LHOYXLWDQWD  SHUFHQW(QLQVWDOÃODFLRQVDPEQLYHOOVPDMRUVGHFLQF
FHQWVOX[ODUHIOHFWjQFLDGHSDUHWVQRVHUjVXSHULRUDOVHL[DQWDSHUFHQW  SHUTXqXQDUHIOHFWjQFLD
DOWD RFDVLRQDUj PDOHVWDU HQ GHVDSDUqL[HU OD OOXP GLUQD VREUHWRW TXDQ OD LOÃOXPLQDFLy QLYHOO
OOXPLQyV  pV VXSHULRU D FLQFFHQWV OX[ /D UHIOHFWjQFLD DOWD HQ SDUHWV GH ILQHVWUHV DMXGHQH UHGXLU HO
FRQWUDVWDPEODOOXPGHOFHOGHGLDSHUzDXJPHQWHQHOFRQWUDVWDODQLW(QLQVWDOÃODFLRQVDPEQLYHOO
OOXPLQyV VXSHULRU D FLQFFHQWV OX[ OD UHIOHFWjQFLD GHO VzO HVWDUj FRPSUHVD HQWUH HO YLQW   L HO
TXDUDQWD  SHUFHQW WUHQWDSHUFHQW (VWLQGUjHQFRPSWHOHVREVWUXFFLRQVGHODVXSHUItFLHGHOVzO
SHU FROÃORFDFLy GH PREOHV SHU VRWD GHO SOD GH UHIHUqQFLD HQ WUHEDOOV QRUPDOV YXLWDQWDFLQF
FHQWtPHWUHV FP SHUVREUHGHOQLYHOOGHOVzO (QODPDMRUSDUWGHOVFDVRVDTXHVWDUHFRPDQDFLy
DFRQVHOODO ~VGHPREOHVGHFRORUVSjOÃOLGV UHIOHFWjQFLDHQWUHHOYLQW  LTXDUDQWD  SHUFHQW L
XQVzOFODUGHUHIOHFWjQFLDHOWUHQWDSHUFHQW  6HUjSDUWLFXODUPHQWLPSRUWDQWWUHEDOODUDO H[WUHP
PiVDOWGHO ,QWHUYDOHQORFDOVHQTXqV LQVWDOÃOLQOOXPLQjULHVFRPSOHWDPHQWHQFDVWDGHVMDTXHO ~QLFD
OOXPGHOVRVWUHSURYpGHOHVLQWHUUHIOH[LRQV

6REUH OHV HVFDOHV GH WLSXV PHFjQLF V LQVWDOÃODUj XQD HVERVVD FRQWtQXD GH OOXPLQjULHV G DOW GLVVHQ\
SURYHwGHVGHIOXRUHVFHQWVGHWUHQWDVLV : LGHGLIXVRUVGHODPHV



(1//80(1$7' 2),&,1(6
2),&,1(6
([FHSWHLQGLFDFLyHQFRQWUDHVFRQVLGHUDUjTXHODOOXPHOqFWULFDV HPSUDGXUDQWWRWHOGLDXWLOLW]DQW
VHOHVILQHVWUHVQRPpVFRPDHOHPHQWTXHIDFLOLWDLQIRUPDFLyGHOPyQH[WHULRU
6 HYLWDUjTXHHOVOORFVGHWUHEDOOHVWLJXLQGHFDUDDOHVILQHVWUHVSHUHYLWDUO HQOOXHUQDPHQWGHFHOVPROW
OOXPLQRVRVLODOOXPGLUHFWDGHVRO
3HU HYLWDU O HQOOXHUQDPHQW SHO VRO R SHU OD FODUHGDW GHO FHO V HPSUDUDQ FULVWDOOV GH FRORU GH EDL[D
WUDQVPLWjQFLDRFULVWDOOVDQWLWqUPLFVDPEWUDFWDPHQWUHIOHFWRUDL[tFRPSHUVLDQHVWLSXVFRUWLQD
(Q RILFLQHV VHQVH ILQHVWUHV HO QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy VHUj VHPSUH HO JUDX LPPHGLDW VXSHULRU GH TXq
V LQGLFDSHUDRILFLQHVDPEILQHVWUHVDO48$'5(LHQFDSFDVEDL[DUjGHFLQFFHQWVOX[
/ HQOOXPHQDWHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWVRVWUHOOXPLQyVRLQVWDOÃODQWOOXPLQjULHV OHVHQILOHUHVSDUDOÃOHOHV
DODOtQLDGHILQHVWUHV

/HV FRQGLFLRQV VDWLVIDFWzULHV V DFRQVHJXLUDQ TXDQ OD LOXPLQjQFLD QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy HQ OX[  GH OHV
SDUHWVHVWjHQWUHHOFLQTXDQWDLHOVHWDQWDFLQFSHUFHQW L GHODLOXPLQjQFLDKRULW]RQWDOpVD
GLUTXDQ

6 HPSUDUDQ OOXPV IOXRUHVFHQWV OD WHPSHUDWXUD GH FRORU GHO TXDO HVWLJXL FRPSUHVD HQWUH . L
 .
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/DXQLIRUPLWDW QLYHOOPtQLPSDUWLWSHUQLYHOOPj[LP VHUjLJXDORPDMRUTXHXQWHUo

©/DLOXPLQjQFLDGHOHVSDUHWVQRH[FHGLUjHQFDSFRQFHSWHDODGRPLQjQFLDHQO jUHDGHWUHEDOOª/HV
SDUHWV SLQWDGHV WRWDOPHQW QR VHUDQ IRVTXHV L HV SURFXUDUj TXH OD VHYD UHIOHFWjQFLD VLJXL PLWMD
FLQTXDQWD SHU FHQW  D IL TXH HV SXJXL WUHEDOODU HQ XQ SXQW PLWMj GH O LQWHUYDO GH OD UHODFLy
G LOXPLQjQFLDVYHUWLFDOKRULW]RQWDOH[LJLW
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(0,1 ≥ 
(0$; 

(QHOWUHEDOODPERUGLQDGRUVHOVWUHVGRFXPHQWVDXWLOLW]DUSHUO RSHUDGRUVHUDQ
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(VFULWVHQSDSHU SDSHUPDWDPEOOHWUDJUDQLLPSUHVVLyERQD 



7HFODW WHFODWPDW GLYLGLWHQ]RQHV GHFRORUVQHXWUHV LDPE UHIOHFWjQFLHVGH
YDORUPLWMj 

VHUjLJXDORPDMRUTXHXQWHUo

3DQWDOOD SDQWDOOD DPE LPDWJHV FODUHV GHILQLGHV L HVWDEOHV &DUjFWHUV DPE
XQD VHSDUDFLy HQWUH HO YLQW   L HO FLQTXDQWD   SHU FHQW GH OD VHYD
DOWXUDLDPEXQDUHODFLyGHEULOODQWRUVHQWUHFDUjFWHUVLIRQVPHQRURLJXDO
TXHTXDWUH 

/HVH[LJqQFLHVDQWHULRUVIDQTXHHVUHTXHUHL[LLQVWDOÃODUXQLWDWVLQGLUHFWHVRVHPLLQGLUHFWHVTXHVHUDQ
FROÃORFDGHV DPE XQ HVSDLDW PpV HVWUHW TXH SHU D DOWUHV FODVVHV GH VHUYHL DPE OD TXDO FRVD
V DFRQVHJXLUjXQDJUDGXDOGLIXVLyGHOHVRPEUHVTXHDOVHXWRUQSURSRUFLRQDUjPDMRUIOH[LEOLWDWHQ
ODGLVSRVLFLyLVHSDUDFLyGHWDXOHV



(0,1 ≥  
(0$; 

3HU D QLYHOOV GH PpV GH GRVFHQWV OX[ HV UHEXWMDUj WRWDOPHQW O HQOOXPHQDW LQFDQGHVFHQW UHFXUULQW D
OOXPLQjULHVG DOWDTXDOLWDWSHUDOOXPVIOXRUHVFHQWV

(QO HQWRUQGHWUHEDOOHVFRQVLGHUDUDQHOVSXQWVVHJHQWV


(TXLOLEULGHOXPLQjQFLHVLEULOODQWRUVDOFDPSYLVXDO



$EVqQFLDGHUHIOH[RVPROHVWRV

/ HQOOXPHQDWGHODVDODGHGHOLQHDFLyWLQGUjHQFRPSWHHOVSXQWVVHJHQWV

3HU D O HTXLOLEUL GH OXPLQjQFLHV HVWjWLF Q KL KD SURXDPETXq OHV UHIOHFWjQFLHV GH OHV VXSHUItFLHV GH
IRQV HV PDQWLQJXLQ GLQV XQV OLPLWLV UDRQDEOHV 7DPEp VHUj QHFHVVDUL FRQWURODU OHV jUHHV PpV
DOOXQ\DGHV FRP SRGHQ VHU OHV SDUHWV L ILQHVWUHV SHO TXH HV FRQVLGHUDUDQ FRP D YDORUV PLWMDQV
DGHTXDWVHOVVHJHQWV



&RORUVSDUHWVJULVHVFODUVRVWUHEODQF



6LVWHPDG LOÃOXPLQDFLyPL[WDDPEOOXPLQjULHVVXVSHVHVDWUHQWDFHQWtPHWUHV
P GHOVRVWUH/OXPVGHWUHQWDVLVZDWWV : OOXPEODQFDIUHGDH[WUD
GHOX[H 



)DFWRUGHPDQWHQLPHQWPLWMj  



1LYHOOG LOÃOXPLQDFLyOX[



5HIOHFWjQFLDGHVRVWUHHQWUHHOVHWDQWD  LHOQRUDQWD  SHUFHQW FRORUV
PROWFODUV 



5HIOHFWjQFLD GH SDUHWV HQWUH HO FLQTXDQWD   L HO VHWDQWD   SHU FHQW
FRORUVPLWMDQV 





5HIOHFWjQFLDGHVzOHOWUHQWDSHUFHQW   FRORUVIRVFRV 





8QLIRUPLWDW



/HV ILQHVWUHV HV SURWHJLUDQ DPE FRUWLQHV R JHORVLHV GH PDQHUD TXH OD VHYD
UHIOHFWjQFLDVLJXLVLPLODUDODGHOHVSDUHWV




(0,1 ≥   1LYHOPtQLPR PDMRURLJXDODXQWHUo
(0$;  1tYHOPi[LPR

),*85$

4XDQW DO SUREOHPD GLQjPLF pV D GLU HO G DGDSWDFLy HQ PLUDU DOWHUQDWLYDPHQW DOV GLIHUHQWV
GRFXPHQWV VH VROXFLRQpV DPE O DGHTXDW QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy 3HU D SDQWDOOHV GH FRQWUDVW SRVLWLX
FDUjFWHUVFODUVVREUHIRQVIRVF V XWLOLW]DUDQYDORUVLJXDOVRPDMRUVGHFLQFFHQWVOX[ (BOX[ VLHOV
GRFXPHQWVGHEDVHVyQGHOHFWXUDGLItFLO(OVUHIOH[RVHQSDQWDOODV DWHQXDUDQPLWMDQoDQWOHVPHVXUHV
VHJHQWV


6 HPSUDUDQSDQWDOOHVGHFRQWUDVWQHJDWLX



/D XQLWDW VHUj RULHQWDGD GH PDQHUD TXH QR HV GLULJHL[LQ HOV UDMRV UHIOHFWLWV
VREUHHOVXOOVGHO RSHUDGRU



8WLOLW]DFLy GH OOXPLQjULHV IOXRUHVFHQWV GH IHL[ FRQWURODW L GLVSRVDGHV
SDUDOÃOHODPHQWDO HVERVVDGHYLVLy



ÔVGHVLVWHPHVG LOÃOXPLQDFLyLQGLUHFWDRPROWGLIXVD



8WLOLW]DFLyGHSDQWDOOHVDPEWUDFWDPHQWDQWLUHIOH[LXRDPEILOWUHV


/ HQOOXPHQDWGHO DXODG HQVHQ\DPHQWGHOD),*85$WLQGUjHQFRPSWHHOVIDFWRUVVHJHQWV

(1//80(1$7'(&(175(6'
(1//80(1$7'(&(175(6' (16(1<$0(17
(16(1<$0(17



&RORUVSDUHWVJULVHVFODUVRVWUHEODQF



1LYHOOG LOÃOXPLQDFLyOX[OX[



)DFWRUGHPDQWHQLPHQWPLWMj  



6LVWHPD G ,OÃOXPLQDFLy GLUHFWH PLWMDQoDQW OOXPLQjULHV VXVSHVHV GHO VRVWUH
SURYHwGHV GH SDQWDOOD UHWLFXODU GLVSRVDGHV HQ ILOHUHV FRQWtQXHV SUHYLVWHV
SHUDOOXPVIOXRUHVFHQWVGH:OOXPEODQFDIUHGDH[WUD GHOX[H 
),*85$

(OWUHEDOOHQDXOHVG HQVHQ\DPHQWLHQRILFLQHVHVUHDOLW]DGXUDQWKRUHVHQTXqKLKDOOXPQDWXUDOLOD
LOÃOXPLQDFLy DUWLILFLDO VH VXSHUSRVD QRUPDOPHQW OD OOXP GHO GLD GLVSRQLEOH SHO TXH HV WLQGUj HQ
FRPSWHO $SDUWDWG pV7 $UWLFOH,QWHUDFFLyHQWUHODOOXPGHOGLDLODOOXPHOqFWULFD
$WqV TXH SUjFWLFDPHQW WRW HO WUHEDOO HV UHDOLW]DUj VREUHVXSHUItFLHV SODQHV SDSHUV OOLEUHV HWF  OHV
RPEUHV QR VROV VyQ LQQHFHVVjULHV VLQy TXH D PpV D PpV VyQ SHUMXGLFLDOV $L[t PDWHL[ L MD TXH
QRUPDOPHQWV XVDUjODLOÃOXPLQDFLyDUWLILFLDOGXUDQWOODUJVSHUtRGHVGHWHPSVO HQOOXHUQDPHQWHVUDHO
PtQLP/DXQLIRUPLWDW
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(Q ORFDOV FRPHUFLDOV OHV XQLWDWV G HQOOXPHQDW VH VHOHFFLRQDUDQ GH PDQHUD TXH GRQHQ XQ DVSHFWH
JHQHUDODOHJUHLFzPRGHVHQVHHQOOXHUQDPHQW
$OVORFDOVSHWLWVHOUHQGLPHQWpVGHJUDQLPSRUWjQFLDSHUDODYHQGD/ HQOOXPHQDWHVWDUjDPpVD
PpVHTXLOLEUDWDPEO DVSHFWHDUWtVWLF
/D LQWHQVLWDW G LOÃOXPLQDFLy QLYHOO G HQOOXPHQDW  HVWDUj G DFRUG DPE OD SXEOLFLWDW L HOV DUWLFOHV HQ
YHQGD
(QPROWHVGHOHVLQVWDOÃODFLRQVVHUjQHFHVVjULDODOOXPODWHUDOSHUODTXDOFRVDHVGHGLFDUjHVSHFLDO
DWHQFLyDO HOHFFLyGHOVWLSXVG XQLWDWVLUHIOHFWRUV


(Q GLVSRVDU GH OHV IRQWV OOXPLQRVHV V KDQ G HYLWDU HOV IHQzPHQV G HQOOXHUQDPHQW SHU UHIOH[Ly VHUj
FRQYHQLHQWSHUWDQWVLWXDUOHVSDUDOÃOHOHVDOHVILOHUHVGHEDQFVDEDQVTXHWUDQVYHUVDOVDHOOV

(OVDUWLFOHVGHMRLHULDLGHYLGUHWDOODWVHUjQHFHVVDULLOÃOXPLQDUORVGHPDQHUDTXHEULOOLQLUHOOXHL[LQ
SHOTXHV XVDUDQOOXPVREHUWHVLUHIOHFWRUVHVSHFXOHVVLVHQOOXPLQjULHVGHWLSXVRUQDPHQWDO3HUHYLWDU
O HQOOXHUQDPHQW OHV XQLWDWV HV FROÃORFDUDQ GLVSRVDGHV IRUD GHO FDPS GH YLVLy GH O HVSHFWDGRU TXH
LQVSHFFLRQDO DUWLFOH

/D),*85$ LQGLFDODFROÃORFDFLyHUUzQLDLFRUUHFWDHQODSULPHUDO DQJOHG LQFLGqQFLDGHOV
UDMRV OOXPLQRVRV VREUH O REVHUYDW REVHUYDW WDQW HV YDO L VLPqWULF D OD GLUHFFLy GH O REVHUYDFLy L OD
OXPLQjQFLDGHOHVVXSHUItFLHVGyQDOORFDHQOOXHUQDPHQWHQODVHJRQDHOVXEMHFWHQRpVDFRQVHJXLW
SHOVUDMRVUHIOHFWLWV

/HV YLWULQDV L TXDGUHV G H[SRVLFLy H[LJHL[HQ XQD DOWD LQWHQVLWDW TXH HV UHDOLW]DUj DPE XQLWDWV
OOXPLQRVHVGLVSRVDGHVHQXQDQJOHWDOTXHODOOXPQRHVUHIOHFWHL[LGHODVXSHUItFLHGHO REMHFWHRGHO
YLGUHFDSDOVXOOVGHO REVHUYDGRU6 XVDUDQXQLWDWVLQGLYLGXDOVRUHIOHFWRUVHVSHFXOHVVLVGLVSRVDWVHQ
FDQDOVDPEOOXPVWXEXODUV

),*85$

6 XVDUDQ OOXPV IOXRUHVFHQWV EODQFIUHG GH OX[H SHU SDULU WRWV DTXHOOV REMHFWHV HQ TXq HO FRORU pV
LPSRUWDQW GUDSVFRUWLQHVWDSLVVRVUREHVHWF 
6 XVDUDQWDPEpXQLWDWVIOXRUHVFHQWVHQFDVWDGHVHQREHUWXUHVRJXDUQLFLRQVGHSDUHWSHUDFRQVHJXLU
HIHFWHVGHFRUDWLXV
/ LQWHULRU GHOV DSDUDGRUV WLQGUj PpV LOÃOXPLQDFLy TXH OD SDUW VXSHLRU GH OD FDL[D SHUz QR PpV GHO
GREOH Pj[LP  /HV OOXPV HVWDUDQ IRUD GH OD YLVWD GH O HVSHFWDGRU Ep DOORWMDQWOHV DO VRVWUH Ep
PLWMDQoDQW XQD JXDUQLFLy HQWUH HO UHIOHFWRU L HO YLGUH GDYDQWHU GH O DSDUDGRU /HV RPEUHV VHUDQ
GHVLWMDEOHV SHU DFRQVHJXLU HIHFWHV SHUz QR VHUDQ H[FHVVLYDPHQW GHILQLGHV 6 DWUDXUj O DWHQFLy GHO
S~EOLF PLWMDQoDQW OD LOÃOXPLQDFLy G DUWLFOHV VHOHFWHV HPSUDQW WDTXHV GH OOXP SHWLWV SURMHFWRUV
G KDORJHQDPEPLUDOOGLFURLF TXHVHUDQSLQWDWVTXDQHVGHVLWJLQHIHFWHVGHFRUDWLXV3RGHQDIHJLUVH
VHQVDFLRQV GH PRYLPHQW L HIHFWHV WHDWUDOV PLWMDQoDQW UHzVWDWV UHJXODGRUV TXH IXQFLRQLQ DPE XQ
PRWRU / HTXLS G DOXPEDUGR G DSDUDGRUV HPSUDUj UHIOHFWRUV DQJXODUV GH WLSXV SULVPjWLF R
HVSHFXOHVVLVLQVWDOÃODWVHQSRVLFLyYHUWLFDODOOODUJGHOIURQWGHO HL[VXSHULRUGHO DSDUDGRU/ HVTXHPD
GH OD ),*85$  LQGLFD OD LOÃOXPLQDFLy LQLFLDO DSUR[LPDGD SHUSHQGLFXODU D OD IRQW VRWD
GLYHUVRVDQJOHVSHUFDGDO~PHQVQRPLQDOVGHOOXPSHUPHWUHGHORQJLWXGGHFDL[D(OVQRPEUHV
SHUVREUHGHOVDUFVUHSUHVHQWHQODLOÃOXPLQDFLyREWLQJXGDDPEXQDOOXPIOXRUHVFHQWHQXQUHIOHFWRU
HVSHFXODU G DSDUDGRU (OV QRPEUHV SHU VRWD GHOV DUFV UHSUHVHQWHQ OD LOÃOXPLQDFLy REWLQJXGD DPE
OOXPVG DSDUDGRUDPEUHIOHFWRUGHILODPHQWQRUPDOLGLIHUHL[HQGHOVYDORUVGHOVIOXRUHVFHQWVDFDXVD
GHOFRQWUROGHOIHL[



),*85$  (V WLQGUj HQ FRPSWH D PpV D PpV TXH O HQFHUDW KD GH WHQLU XQD LOÃOXPLQDFLy
DGHTXDGD HYLWDQW O HQOOXHUQDPHQW SHU UHIOH[Ly 3HU HYLWDU DTXHVW IHQRPHQ HV FROÃORTXpV OD IRQW
OOXPLQRVDGHVWLQDGDDLOÃOXPLQDUKRGLQVOD]RQDGHOLPLWDGDSHUXQDQJOHGHTXLQ]HJUDXV q HO
YqUWH[GHOTXDOVHVLWXDUjDOFHQWUHGHO HQFHUDW


),*85$


),*85$
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$ OHV UHVLGqQFLHV FHQWUHV GH MXELODWV FHQWUHV MXYHQLOV JXDUGHULHV DOEHUJV KRWHOV UHVWDXUDQWV HWF
HOVIDFWRUVHVWqWLFVLGHEHQHVWDUYLVXDOVHUDQHOVUHTXLVLWVGRPLQDQWVHQFDUDTXHHVWLQGUjHQFRPSWH
VLHQDTXHVWVORFDOVHVYDDUHDOLW]DUDOJXQWLSXVGHWUHEDOO
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$OVORFDOVGHYHQGDHOSULQFLSDOREMHFWLXGHODLOÃOXPLQDFLyVHjIHUUHVVDOWDUHOVJqQHUHVGHPDQHUD
TXHHOS~EOLFIL[LHOVHXDWHQFLyHOOV



$OV DSDUDGRUV HVIDUj SUHGRPLQDU HO YDORU HVWqWLF L GH SURSDJDQGD SHU D OD TXDO FRVD V HPSUDUj
XQDLOÃOXPLQDFLyDOWD JHQHUDOLORFDO SUHVWDQWDWHQFLyDO RFXSDFLyGHOOXPGHFRORUDPEHIHFWHVGH
PRYLPHQW
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$O48$'5(V LQGLTXHQHOVYDORUVGHODLOÃOXPLQDFLyDSUR[LPDGDHQOX[SURGXwGDSHUXQD
OOXPIOXRUHVFHQWVREUHXQDVXSHUItFLHYHUWLFDOSHUFDGDFHQWO~PHQVQRPLQDOVGHODOOXPSHUPHWUHGH
ORQJLWXGGHFDL[D(OUHIOHFWRUHVSHFXODUVLPqWULFV DMXVWDUjGHPDQHUDTXHODVHYDPj[LPDLQWHQVLWDW
OOXPLQRVDHVWLJXLGLULJLGDVREUHXQSXQWVLWXDWDFHQWFLQFFHQWtPHWUHV FP SHUVRWDGHODOOXP
4XDQQRV XVLUHIOHFWRUWRWDODVXSHUItFLHLQWHULRUGHODJXDUQLFLyHVSLQWDUjGHEODQF
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PHWUHV
PHWUHV

$OD),*85$V LQGLFDODFRUUHFWDGLVSRVLFLyGHOVUHIOHFWRUV
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/D GLVWjQFLD HQWUH UHIOHFWRUV L JUDQGjULD GH OHV OOXPV HQ O HQOOXPHQDW G DSDUDGRUV VHJRQV
:HVWLQJKRXVH/DPS&2V LQGLFDDO48$'5(
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3REODFLyGH
3REODFLyGH
ODFLXWDW
ODFLXWDW

RPHQ\V



0pVGH

6LWXDFLyGHO
6LWXDFLyGHO
HVWDEOLPHQW
HVWDEOLPHQW

(VSDLDW
(VSDLDW
UHIOHFWRUV FP 

&DUUHUVSULQFLSDOV
&DUUHUVVHFXQGDULV
&DUUHUVSULQFLSDOV
&DUUHUVVHFXQGHVVLV
*UDQVDYLQJXGHV
'LVWULFWHPHWURSROLW
&DUUHUVSULQFLSDOV
&DUUHUVVHFXQGDULV

3RWqQFLDOOXPV
3RWqQFLDOOXPV
0D]GD ZDWLRV 





































0qWRGHGHFjOFXOGHODLOÃOXPLQDFLyG XQDSDUDGRU/DLQWHQVLWDWPLWMDG LOXPLQDFyQSURGXwGDVREUH
HOVzORODSDUHWSRVWHULRUG XQDSDUDGRUSRWREWHQLUVHDSDUWLUGHODIyUPXODVHJHQW
/X[ ,QWHQVLWDWG LOÃOXPLQDFLy
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PHWUHV
PHWUHV

/ORF
/ORF
3DUHW
6zO
3DUHW
6zO
3DUHW
6zO
3DUHW
6zO
3DUHW
6qUXP
3DUHW
6zO
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)DFWRUVSHUDUHIOHFWRUVGLVWULEXwWV
)DFWRUVSHUDUHIOHFWRUVGLVWULEXwWV

 
 
 
 
 
 
 




    













  













  













  



















































1LYHOOFRPDQGDOX[

(VSUHVWDUjDWHQFLyHVSHFLDODDFRQVHJXLUO DXWqQWLFFRORUHQTXDGUHVWDSLVVRV(QHOFDVG HVFXOWXUHVL
REMHFWHVG DUWWULGLPHQVLRQDOVHVWLQGUDQFRPSWHHOVHIHFWHVGHPRGHODWJH



&RHILFLHQWGHUHIOH[jVVRVWUHLSDHRHVL

(VSUHQGUDQSUHFDXFLRQVHVSHFLDOVSHUHYLWDUHOGHWHULRUDPHQWGHOFRORUTXHFHUWVSLJPHQWVSDWHL[HQ
SHU H[SRVLFLy SURORQJDGD R H[FHVVLYD D UDGLDFLRQV HQWUH OHV TXH HVWDQ HO QR HPSUDU QLYHOOV
G LOÃOXPLQDFLyPDVVDHOHYDWVLO RFXSDFLyGHOOXPVGLFURLTXHVDWqVTXHHOUHIOHFWRUGLFURLFSURMHFWDOHV
RQHVOOXPLQRVDLGHL[DSDVVDUOHVRQHVGHFDORUDVVHJXUDQWXQIHL[GHLFDGRGHOOXPIUHGD



7LSXV GH OOXP GH YDSRU GH PHUFXUL    OP VHJRQV ),*85$




7LSXVGHOOXPLQjULDSUHYLVWUHIOHFWH^SHXIHL[PLWMj



)DFWRUGHPDQWHQLPHQW



7LSXVG HQOOXPHQDWGLUHFWH



'LVWjQFLDHQWUHSXQWVGHOOXPG ≈ K



3HUD. HOIDFWRUG XWLOLW]DFLyGHODOOXPLQjULDpVDSUR[LPDGDPHQW

(1//80(1$7'(6$/$6' (;326,&,Ð086(86,*$/(5,(6' $57

/HV OOXPV HV GLVSRVDUDQ GH PDQHUD TXH SURSRUFLRQLQ XQD OOXP UDVDQW SHUTXq QR GRQHQ OORF D
RPEUHV QL D UHIOH[LRQV HVSHFXOHVVLV /HV OOXPV IOXRUHVFHQWV HV FROÃORFDUDQ HQ FRUQLVHV OOXPLQRVHV
VLWXDGHVHQHOVDQJOHVHQWUHSDUHWLVRVWUHGHIRUPDSHULPHWUDOFRQWtQXD
4XDQODSULQFLSDOFDUDFWHUtVWLFDVLJXLGHO REMHFWHVLJXLHOVHXFRORULW FDVGHOHVSLQWXUHVHVWLQGUjHQ
FRPSWHHQHOHJLUOHVOOXPVIOXRUHVFHQWVHOVHXUHQGLPHQWHQFRORU ,5& LHOVHXDVSHFWHFURPjWLF
$OHVVDOHVG H[SRVLFLRQVHQTXqVRYLQWGLYHUVDODSRVLFLyQ\FDUDFWHUtVWLTXHVGHOVREMHFWHVH[SRVDWV
HV GLVVHQ\DUj XQD LQVWDOÃODFLy IOH[LEOH G HQOOXPHQDW D IL GH SURSRUFLRQDU HO QRPEUH PpV JUDQ GH
SRVVLELOLWDWVG H[SRVLFLyLODPj[LPDYDULHWDWG HIHFWHVOOXPLQRVRVSURSRUFLRQDQWDODVDODXQHOHYDW
QRPEUH GH SUHVHV GH FRUUHQW DL[t VDQJXLQ\RO GRWDUOD G XQ FDUULO SHULPHWUDO HOHFWULILFDW SHU D
O REWHQFLy G HQOOXPHQDW GLUHFFLRQDO PLWMDQoDQW OD IOH[LELOLWDW G RFXSDFLy GH OOXPV HVSRW OOXP
FRQFHQWUDGD L IHL[ HVWUHFKRGH XQV  q  R XQ HQOOXPHQDW ORFDOLW]DW SHU GRQDU UHDOo PLWMDQoDQW
OOXPLQjULHVIOXRUHVFHQWVROOXPLQjULHVIORRGDPEIHL[RVGHOOXPPLWMDQVSURYHwGHVGHOOXPVKDOzJHQHV
RLQFDQGHVFHQWV



Q=

([6
≈ OX PLQ DULDV
φ/[X[P

),*85$

(QHVFXOWXUHVLDOWUHVREMHFWHVWULGLPHQVLRQDOVV REWLQGUjXQHIHFWHGHPRGHODWJHSHUDODTXDOFRVD
ODSURSRUFLyHQWUHHOVQLYHOOVOOXPLQRVRVHQHOVSODQVYHUWLFDOLKRULW]RQWDOQRVHUjLQIHULRUDXQTXDUWV
 
/X[ SODQR YHUWLFDO

≥ 
/X[ SODQR KRULW]RQWDO 
/ HIHFWH WQGLUUHQVLRQDO V DFFHQWXDUj GLVSRVDQW SHWLWV SURMHFWRUV TXH OHV LOÃOXPLQLQGHV GH GXHVRPpV
DQJOHV SHUz VHPSUH V HYLWDUj TXH XQ FRQWUDVW H[FHVVLX SXJXL FUHDU ]RQHV G RPEUD TXH IDFLQ
LPSHUFHSWLEOHV DOJXQV GHWDOOV /D FROÃORFDFLy GH OOXPV GDUUHUH O REMHFWH D LOÃOXPLQDU FUHDUj O HIHFWH
VLOXHWD6 HYLWDUjODLOÃOXPLQDFLyIURQWDODPEXQIHL[PROWGLI~V

(1//80(1$7'(1$86,1'8675,$/6 3/$17(6,1'8675,$/6&2%(57(6 
(QJHQHUDOLSHUDjUHHVGHWUHEDOOHOQLYHOOOOXPLQyVHVWDUjFRPSUqVHQWUHLOX[ VHJRQVHO
WLSXVGHWUHEDOO 6 XWLOLW]DUjYDSRUGHPHUFXULTXDOLWDWGHOOXPH[WUDIOXRUHVFHQWVRYDSRUGHVRGLDOWD
SUHVVLy



&DOFXODUHPFRPDDSOLFDFLyO HQOOXPHQDWGHODQDXGHOD),*85$


D[E
[
ÌQGH[GHOORFDO. =
=
≈ 
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/DGLVWjQFLDHQWUHHOVFHQWUHVGHOOXPKDXULDGHVHUG K [Ù
P



$UD Ep GLVSRVDU HOV FHQWUHV OOXPLQRVRV DO OODUJ GH O HL[ FHQWUDO GH FDGD
VHFFLy QR VHULD VDWLVIDFWRUL SHU TXDQW OD VHSDUDFLy HQWUH OOXPV VHULD GH
TXDWUH PHWUHV DPE YXLWDQWD FHQWtPHWUHV  P  HQ OD GLUHFFLy GH O HL[
PLEC DE CONDICIONS



PDMRU GH OD FODX LJXDO D OD GLVWjQFLD HQWUH FROXPQHV  L GH WUHV PHWUHV YLQW
FHQWtPHWUHV P   DO OODUJGHO HL[ PHQRU H[FHVVLYDHQ XQVHQWLWL
PDVVD SHWLWD HQ O DOWUH $L[t GRQFV V DGRSWD OD GLVSRVLFLy D SRUWHOO FRP
V LQGLFD D OD ),*85$  DPE OD TXDO FRVD OD GLVWjQFLD HQWUH OOXPV
TXHGDIL[DGDHQWUHVPHWUHVVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P 
3HU D QLYHOOV PpV DOWV HV GLVSRVDULHQ OHV PDWHL[HV OOXPLQjULHV SHUz DPE OOXPV GH 90 DPE
KDORJHQXUV GH  : Æ O~PHQV (Q 96 DS : Æ  O~PHQV WLQGUtHP HO PDWHL[
QLYHOOGHOX[DPEXQHVWDOYLHQHOFRQVXPHQHUJqWLF

(1//80(1$7(1*,01$6263$9(//216(63257,
(1//80(1$7(1*,01$6263$9(//216(63257,86
263$9(//216(63257,86
86
(Q JHQHUDO VH VHJXLUj HO PDWHL[ SURFHGLPHQW GH FjOFXO L HOV PDWHL[RV FULWHULV GH GLVWULEXFLy GH
OOXPLQjULHV TXH HOV LQGLFDWV HQ O H[HPSOH GH FjOFXO G XQD SHWLWD QDX LQGXVWULDO GHVHQYROXSDW HQ
O DSDUWDWG DTXHVWDUWLFOH



&(,  LPRGLILFDFLy  /OXPVGH96DOWDSUHVVLy



81((1&DVTXHWVLSRUWDOjPSDGHVSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDO



81((13RUWDOjPSDGHVFDURVFD(GLVR



81((1/OXPLQjULHV



81(/OXPLQjULHVSHUDOOXPVLQFDQGHVFHQWV



81(/OXPLQjULHVSHUDOOXPVIOXRUHVFHQWV



81(  $SDUHOOV DXWzQRPV SHU D HQOOXPHQDW G HPHUJqQFLD
LQFDQGHVFHQW



81(  $SDUHOOV DXWzQRPV SHU D HQOOXPHQDW G HPHUJqQFLD
IOXRUHVFHQW



81(*UDXVGHSURWHFFLyGHOHVHQYROWDQWV



81( (1  L 81(,; (1  %DODVWRV SHU D OOXPV GH 90
DOWDSUHVVLy



81((1&DUEDVVHWHVSHUDOOXPVIOXRUHVFHQWV



81( (1  3RUWDOjPSDUHV L SRUWDFHEDGRUV SHU D OOXPV
IOXRUHVFHQWV



81(%DODVWRVWUDQVLVWRULW]DWVSHUDOOXPVIOXRUHVFHQWV



81(0DWHULDOVSOjVWLFV0HVXUDGHODSHUPHDELOLWDWDODOOXP



81(  0DWHULDOV SOjVWLFV 'HWHUPLQDFLy GH OD UHVLVWqQFLD D OD
FDORU



81(3LQWXUHV$VVDLJDFFHOHUDWG HQJURJXHL[R



81(3OjVWLFV0qWRGHVG H[SRVLFLyDXQDIRQWGHOOXPDUWLILFLDO



81(0DWHULDOVSHUDMXQWHVG HODVWzPHUVDWXUD&DUDFWHUtVWLTXHVL
PqWRGHVG DVVDLJ



81( (1  /OXPV SDWURQV SHU D DVVDLJ G HVFDOIDPHQW GH
OOXPLQjULHV

(OVQLYHOOVDDGRSWDUVHUDQGHHOX[

(1//80(1$7(1&(175(66$1,7$5,6,+263,7
(1//80(1$7(1&(175(66$1,7$5,6,+263,7$/6
66$1,7$5,6,+263,7$/6
$/6
(VUHDOLW]DUjG DFRUGDPEOD1RUPD9'(©(QOOXPHQDW+RVSLWDODULª
/HV OOXPV HPSUDGHV HQ IRFXV ORFDOV SHU D TXLUzIDQV VHUDQ LQFDQGHVFHQWV DPE GREOH ILODPHQW XQ
G HOOV FRQQHFWDW D OD [DU[D JHQHUDO L O DOWUH DO VLVWHPD G HPHUJqQFLD (O IRFXV VHUj GHO WLSXV
PXOWLOjPSDUD
/DOOXPSUHIHULGDHQO HQOOXPHQDWJHQHUDOGHTXLUzIDQVHUjODIOXRUHVFHQWDPEXQDWHPSHUDWXUDGH
FRORU GH . L XQ ,5& 5D  ≥   (O FRORU GH OD LOÃOXPLQDFLy JHQHUDO VHUj FRPSDWLEOH DPE HO
FRORUGHODLOÃOXPLQDFLyDODWDXODG RSHUDFLRQV
(OQLYHOOG LOÃOXPLQDFLyJHQHUDOHQGHSHQGqQFLHVDQQH[HVDOTXLUzIDQQRVHUjLQIHULRUDOVHWDQWDFLQF
SHUFHQW  GHOQLYHOOHQHOSURSLTXLUzIDQ/ ,5& 5D VHUjHOPDWHL[DPEHOPDWHL[WLSXVGHOOXPV
IOXRUHVFHQWVHQWRWHVDTXHVWHV]RQHV
(Q HOV GLVWLQWV WLSXV GH VDOHV HV WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV GLVWLQWHV QHFHVVLWDWV GHOV XVXDULV SDFLHQWV
SHUVRQDOVDQLWDULSHUVRQDODGPLQLVWUDWLXLPHWJHV
(O FRORU HV FRQVLGHUDUj HQ WRWV HOV WLSXV GH VDOHV FRP D HOHPHQW IRQDPHQWDO MD VLJXLQ SHU D
WUDFWDPHQW L H[DPHQPqGLFSHU D RSHUDFLRQV R SHU D OD FUHDFLyG DWPRVIHUHV PpV DFROOLGRUHV TXH
FRQWULEXHL[LQDOFRQIRUWLDODUHFXSHUDFLyGHOVSDFLHQWV ,5& ≥  
6 LQVWDOÃODUjXQHQOOXPHQDWG HPHUJqQFLDHQWRWHVOHV]RQHVG LQWHQVWUjQVLWLHQDTXHOOHVRQODYLGDL
ODVHJXUHWDWGHOHVSHUVRQHVSXJXLFyUUHUSHULOOSHUIDOWDG HQOOXPHQDW
/HVVDOHVGHUDMRV6 ,OÃOXPLQHVVLQG DFRUGDPEHOPqWRGHG H[DPHQDGRSWDW6LH[LVWHL[HQVLVWHPHVGH
79 LQWHQVLILFDGRUV G LPDWJH R SDQWDOOHV G REVHUYDFLy GLUHFWD O HQOOXPHQDW JHQHUDO HVWDUj GRWDW GH
UHJXODGRUVGHOQLYHOOGHOOXPGHVGH]HURDFHQWOX[
$OHVVDOHVGHYLJLOjQFLDLQWHQVLYDO HQOOXPHQDWVHUjVLPLODUDOGHOHVVDOHVGHPDODOWVGH]HURDWUHV
FHQWVOX[ ²OX[ DPEUHJXODGRUVGHOQLYHOOGHOOXP
(QOHVDOWUHVGHSHQGqQFLHVO HQOOXPHQDWJHQHUDOVHUjGHOQLYHOODGHFXDWDFDGDWLSXVGHWUHEDOODPE
IOXRUHVFHQWVG XQUHQGLPHQWGHFRORUG ,5&

*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76



(VFRPSURYDUDQHOVSXQWVVHJHQWV

&21',&,216' $&&(37$&,Ð,5(%8,*
$&&(37$&,Ð,5(%8,*
&,Ð,5(%8,*
(48,36,0$7(5,$/6
(48,36,0$7(5,$/6
1250$7,9$
1250$7,9$

(VFRPSURYDUjTXHO HTXLSLHOVVHXVHOHPHQWVKDQHVWDWFRQVWUXwWVLSURYDWVG DFRUGDPEOHVVHJHQWV
1RUPHVTXHOLVLJXLQDSOLFDEOHV
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81( (1  /OXPV GH ILODPHQW GH :ROIUDPL SHU D HQOOXPHQDW
JHQHUDO



81((1/OXPVIOXRUHVFHQWVSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDO



81(/OXPVGHGHVFjUUHJDGH90DOWDSUHVVLy
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/HV VXSHUItFLHV GH OHV OOXPLQjULHV TXH HVWLJXLQ HQ FRQWDFWH GLUHFWH DPE
O DWPRVIHUDQRUHWLQGUDQIjFLOPHQWODSROVQLODEUXWtFLD



7RWHV OHV VXSHUItFLHV zSWLFDPHQW DFWLYHV VHUDQ UHQWDEOHV VHQVH UHTXHULU XQ
FRPSOLFDW SURFpV GH GHVDUPDW / DFDEDW GH OHV VXSHUItFLHV zSWLFDPHQW
DFWLYHV GHVSUpV GH VHU UHQWDGHV GHX YHJDGHV DPE HOV PLWMDQV L SURGXFWHV
UHFRPDQDWV SHO IDEULFDQW QR KD GH SUHVHQWDU DOWHUDFLRQV GH EULOODQWRU /D
EULOODQWRUGHOHVVXSHUItFLHVGHVSUpVGHODSURYDQRVHUjLQIHULRUDOQRUDQWD
SHUFHQW  GHODEULOODQWRURULJLQDO



7RWHVOHVOOXPLQjULHVXWLOLW]DGHVHQHOVLVWHPDJHQHUDOG HQOOXPHQDWVHUDQGHO
PDWHL[ WLSXV L G LGqQWLTXHV GLPHQVLRQV SHUPHWHQW O LQWHUFDQYL G HOOHV (OV
HTXLSVDX[LOLDUVVHUDQWDPEpLQWHUFDQYLDEOHVLGHOVPRGHOVQRUPDOLW]DWVPpV
FRPXQVH[LVWHQWVHQHOPHUFDW

PLEC DE CONDICIONS





(OV EDODVWRV HVWDUDQ FRQVWUXwWV GH PDQHUD TXH QR SURGXHL[LQ VRUROO SHU
YLEUDFLy GH OHV OjPLQHV GH IHUUR [DSHV  L PXQWDWV GH PDQHUD TXH QR HV
WUDQVPHWLQ OHV YLEUDFLRQV (O QLYHOO GH VRUROO Pj[LP DGPqV D O LQVWDOÃODFLy
FRPSOHWDVHUjLQIHULRUGHTXDUDQWDGHFLEHOV G% 



/HVOOXPLQjULHVVHUDQIjFLOPHQWDFFHVVLEOHVSHUDODVXEVWLWXFLyGHOHVOOXPV
6H VHJXLUj HO FULWHUL TXH XQ VRO KRPH SXJXL VXEVWLWXLU XQD OOXP L GHL[DU OD
OOXPLQjULDHQFRQGLFLRQVGHVHUYHLHQXQWHPSVPj[LPGHFLQFPLQXWV



7RWV HOV FRPSRQHQWV GHO VLVWHPD G HQOOXPHQDW DUPDGXUHV OOXPV EDODVWRV
HWF  HVWDUDQ VXEMHFWHV DPE VLVWHPHV GH IL[DFLy TXH LPSHGHL[LQ OD VHYD
FDLJXGDVREUHHOVRFXSDQWVGHOORFDO

o 'DWXUDPpVGHOX[
o (DWXUDPHVGHOX[


(V UHSUHVHQWDUj HQ OD GLUHFFLy  OD UHODFLy HQWUH OD OXPLQjQFLD Pj[LPD GH
OHVSDUWVGHSDUHWVRVRVWUHTXHHVYHJLQGHVGHTXDOVHYROOORFGHWUHEDOOHQ
ODGLUHFFLyG ~VLODOXPLQjQFLDGHODWDVFD



/DOXPLQjQFLDPtQLPD
o



/PD[
$SHUD
≤ 
/WDUHD

//80,15,(6$0%5(&2%5,0(1763,17$76,6
//80,15,(6$0%5(&2%5,0(1763,17$76,683(5)Ì&,(63/67,48(
%5,0(1763,17$76,683(5)Ì&,(63/67,48(6
83(5)Ì&,(63/67,48(6
6

(VFRPSURYDUDQHOVSXQWVVHJHQWV





$ OHV VXSHUItFLHV GH UHFREULPHQWV SOjVWLFV R GH SLQWXUHV OHV SDUWV GH OHV
OOXPLQjULHV TXH WHQHQ FRP D PLVVLy HO UHIOHFWLU R GLIRQGUH OD OOXP QR
FDQYLDUDQHOVHXFRORUDOOODUJGHOWHPSV
3HU D DL[z HV PDQWLQGUj XQD SHoD DQjORJD D OD IRVFRU L VHQVH XWLOLW]DUOD
GXUDQWVLVPHVRVODTXDOV XWLOLW]DUjFRPDSDWUy
$OV VLV PHVRV GH IXQFLRQDPHQW OHV SHFHV HTXLYDOHQWV GH OD OOXPLQjULD
WLQGUDQ XQD GLIHUqQFLD GH FRORU UHVSHFWH D OD SHoD SDWUy LQIHULRU D FLQF
XQLWDWV&,(/$%6 DGPHWUjHOUHQWDWGHODSHoDHQXQHVFRQGLFLRQVVLPLODUVD
OHVGHOPDQWHQLPHQW(OVHOHPHQWVWUDQVSDUHQWVRWUDQVO~FLGVQRSUHVHQWDUDQ
XQtQGH[GHOJURFVXSHULRUDWUHVXQLWDWVPHVXUDWVHJRQVOHV1RUPHV$670
* L $670', SHU D XQD H[SRVLFLy D OD OOXP GH OD SUzSLD OOXPLQjULD
GXUDQWFLQFFHQWHVKRUHV

ODWDVFDDGHOD
OXPLQjQFLD

o %SHUD

/PD[
≤  
/WDUHD

o &SHUD

6 H[FORXUDQOHVOXPLQjQFLHV
/PD[
≤  
GHOHVIRQWVOOXPLQRVHV
/WDUHD

o 'SHUD

/PD[
≤  
/WDUHD

o (SHUD

/PD[
≤  
/WDUHD




5()/(&7256' $/80,1,$12',7=$7
$/80,1,$12',7=$7
$12',7=$7

(OV UHIOHFWRUV G DOXPLQL DQRGLW]DW KDXUDQ G HVWDU SHUIHFWDPHQW VHJHOODWV L GRQDU XQ JUDX GH ]HUR D
GRV VHJRQV HO PqWRGH GH O HPSUHPWD GH FRORUDQW H[SUHVVDW HQ OD 1RUPD 81( 
$YDOXDFLy GH OD TXDOLWDW GHO VHJHOODW GH OD FDSD G z[LG G DOXPLQL DQRGLW]DW 0qWRGH GH OD JRWD
FDORUDQWH

(V UHSUHVHQWDUj HQ OD GLUHFFLy  OD UHODFLy HQWUH OD OXPLQjQFLD PtQLPD GH
TXDOVHYROVXSHUItFLHDPEXQDjUHDDSUHFLDEOHTXHDSDUHJXLDOFDPSYLVXDO
GHVGHOOORFGHWUHEDOO LODOXPLQjQFLDGHODWDVFD



$&&(37$&,Ð,5(%8,*'(/6(48,36,0$7(5,
$&&(37$&,Ð,5(%8,*'(/6(48,36,0$7(5,$/6
'(/6(48,36,0$7(5,$/6
$/6

o $SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

o %SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

o &SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

o 'SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

o (SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

(OVHTXLSVLPDWHULDOVTXHQRFRPSOHL[LQOD1RUPDWLYDTXHOLVLJXLDSOLFDEOHLQGLFDGDHQO $SDUWDW
G DTXHVW$UWLFOHRQRVXSHULQOHVSURYHVLQGLFDGHVHQHOV$SDUWDWVDG DTXHVWPDWHL[$UWLFOH
VHUDQUHEXWMDWV

$9$/8$&,Ð'(/$48$/,7$7'(/6,67(0$'
(1//80(1$7(1/2&$/6
1//80(1$7(1/2&$/6'(75(%$//
$9$/8$&,Ð'(/$48$/,7$7'(/6,67(0$' (
1//80(1$7(1/2&$/6'(75(%$//
'(75(%$//
3HU D O DYDOXDFLy GH OD TXDOLWDW GHO VLVWHPD G LOÃOXPLQDFLy HQ LQWHULRUV VH VHJXLUDQ OHV LQGLFDFLRQV
VHJHQWV
(V UHSUHVHQWDUDQ HQ XQ VLVWHPD GH FRRUGHQDGHV SRODUV FLQF GLUHFFLRQV (Q FDGD GLUHFFLy HV
UHSUHVHQWDUjXQDHVFDODGHFLQFYDORUVGHVLJQDWVSHUOHVOOHWUHV$%&'L(VHQW(HOPpVEDL[
$FRQWLQXDFLyHOSURFpVG DYDOXDFLyFRPSUHQGUjGXHVHWDSHVODSULPHUDFRQVLVWLUjDYDORUDUHOVFLQF
SXQWVPLWMDQoDQWPHVXUHVUHDOLW]DGHVDO LQVWDOÃODFLyODVHJRQDFRQVLVWLUjDUHSUHVHQWDUFDGDVFXQGHOV
SXQWV HQ HOVLVWHPD GH FRRUGHQDGHV L XQLU HOV SXQWVFRQVHFXWLYDPHQW PLWMDQoDQW XQ OtQLDFRQJRVW
&RPPpVV DVVHPEOLODOtQLDFRQJRVWDXQFHUFOHLFRPPpVV DSUR[LPLDOYDORU$PROWPLOORUVHUjHO
VLVWHPD


QRKDGHVHULQIHULRU
GH

(V UHSUHVHQWDUj HQ OD GLUHFFLy  HO QLYHOO HQ OX[ FRUUHVSRQHQW DO OORF GH
WUHEDOOSLWMRUHQOOXPHQDW



o $DWXUDPpVGHOX[



o %DWXUDPpVGHOX[

3HU D XQ QLYHOO OOXPLQyV G XQV FLQFFHQWV OX[  OX[  HV YDORUDUj O HILFjFLD
GHO VLVWHPD L HV UHSUHVHQWDUj HQ OD GLUHFFLy  3HU D DL[z HV WLQGUj HQ
FRPSWH O jUHD GHO ORFDO LOÃOXPLQDW L OD SRWqQFLD G LQVWDOÃODFLy UHTXHULGD
LQFORHQWHOFRQVXPGHOVHTXLSVDX[LOLDUV UHDFWjQFLHV GHOHVOOXPLQjULHV

o &DWXUDPpVGHOX[
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o $SHUD XQDHILFjFLD ≤ :P

$EDQVG HIHFWXDUHOPHVXUDPHQWHVUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVVHJHQWV

o %SHUDXQDHILFjFLD ≤ :P



&RPSURYDUTXHQRKLKDSROVQLEUXWtFLDGLSRVLWDWVHQODIRWRFqOÃOXOD

o &SHUDXQDHILFjFLD ≤ :P



9HULILFDU OD SRVDGD D ]HUR GH O LQVWUXPHQW FREULQW OD FqOÃOXOD FRPSOHWDPHQW
DPEODPjRGHVFRQQHFWDQWODGHO LQVWUXPHQW

3HUUHDOLW]DUODPHVXUDGHIRUPDFRUUHFWDHVWLQGUDQHQFRPSWHHOVSXQWVVHJHQWV

o 'SHUDXQDHILFjFLD ≤ :P
o (SHUDXQDHILFjFLD ≤ :P



0DQWHQLULPPzELOO LQVWUXPHQWGXUDQWODOHFWXUDSRVDQWHVSHFLDODWHQFLyHQ
TXqODVXSHUItFLHVHQVLEOHGHODIRWRFqOÃOXODURPDQJXLKRULW]RQWDODILGHQR
LQWURGXLUHQODPHVXUDHUURUVGHJXWVDODPDODRULHQWDFLyGHODFqOÃOXOD



(VSHUDU TXH OD IRWRFqOÃOXOD V HVWDELOLW]L DEDQV G LQLFLDU OD VqULH GH PHVXUHV
$L[z V DFRQVHJXLUj H[SRVDQWOD D XQD LOÃOXPLQDFLy HO QLYHOO GH OD TXDO VLJXL
GHO PDWHL[ RUGUH GH PDJQLWXG GH TXq V KD GH PHVXUDU TXDQ O tQGH[ GH
O LQVWUXPHQWV LPPRELOLW]DSHUFRPSOHWODIRWRFqOÃOXODHVWjGLVSRVDGDSHUTXq
V HIHFWXwQOHFWXUHV



(IHFWXDU HOV PHVXUDPHQWV D O DOWXUD GH WUHEDOO JHQHUDOPHQW YXLWDQWDFLQF
FHQWtPHWUHV  P  VREUH HO QLYHOO GHO VzO HQ WUHEDOOV HQ TXq OD SHUVRQD
HVWj DVVHQWDGD  (YLWL V TXH RPEUHV SURGXwGHV SHO FRV GH O RSHUDGRU HV
SURMHFWLQVREUHODIRWRFqOÃOXODSHUTXqQRHVIDOVHJLHOPHVXUDPHQW



'XUDQW OD PHVXUD FRQWURODU OD WHQVLy G DOLPHQWDFLy GH OD LQVWDOÃODFLy TXH
KDXUjGHVHUFRQVWDQW

6HJRQVHOQLYHOOOOXPLQyVDL[tVHUjO HVFDODG HILFjFLHVDDGRSWDUSHUDOVSXQWV$%&'L(


(V UHSUHVHQWDUj OD YDORUDFLy G XQLIRUPLWDW GH QLYHOOV G HQOOXPHQDW HQ OD
GLUHFFLyG DFRUGDPEHOVHJHQW
o $SHUD XQDXQLIRUPLWDW ≥ 
o %SHUDXQDXQLIRUPLWDW ≥ 
o &SHUDXQDXQLIRUPLWDW ≥ 
o 'SHUDXQDXQLIRUPLWDW ≥ 
o (SHUDXQDXQLIRUPLWDW ≥ 





0(685$'(/$,/Ã/80,1$&,Ð
1,9(////80,1Ð6(1/8;
Ð6(1/8; 
0(685$'(/$,/Ã/80,1$&,Ð 1,9(////80,1


'(7(50,1$&,Ð'(/$,/Ã/80,1$&,Ð0,7-$$5
'(7(50,1$&,Ð'(/$,/Ã/80,1$&,Ð0,7-$$5,70Ë7,&$
/Ã/80,1$&,Ð0,7-$$5,70Ë7,&$
,70Ë7,&$

6 REWpHIHFWXDQWXQDVqULHGHPHVXUDPHQWVLFDOFXODQWODPLWMDQDGHOVYDORUVPHVXUDWV3URFHGHL[L VGH
ODPDQHUDVHJHQW

0Ë72'($(035$5
0Ë72'($(035$5

3HUDODPHVXUDGHOQLYHOOG HQOOXPHQDWV HPSUDUDQOX[yPHWUHVDPEXQHOHPHQWIRWRVHQVLEOH FqOÃOXOD
IRWRHOqFWULFD FRQVWLWXwWSHUXQDFDSDGHPDWHULDOVHPLFRQGXFWRU VHOHQL GLSRVLWDGDHQXQDSODFDEDVH
PHWjOÃOLFD L VREUH OD TXDO V DSOLFD XQD ILQtVVLPD FDSD PHWjOÃOLFD WUDQVSDUHQW 4XDQ OD OOXP LQFLGHL[
VREUH HO VHPLFRQGXFWRU SURYRFD XQ GHVSUHQLPHQW G HOHFWURQV SHUWDQ\HQWV DOV jWRPV GHO PDWHULDO
RULJLQDQW XQ FRUUHQW HOqFWULF TXH WUDYHVVD XQ JDOYDQzPHWUH D WUDYpV GHO FRPPXWDGRU G HVFDOHV L
WDQTXHQHOFLUFXLWSDVVDQWDODSODFDEDVHLG DTXHVWDDOPDWHULDOVHPLFRQGXFWRU



6 XWLOLW]DUj XQ OX[zPHWUH SURYHwW GH GXHV R PpV IRWRFqOÃOXOHV FROÃORFDGHV HQ SDUDOÃOHO D IL GH
FRPSHQVDUHYHQWXDOVHUURUVTXHSRJXHVVLQH[LVWLUVLHVWDQFRQVWLWXwWVSHUXQVROHOHPHQWIRWRVHQVLEOH
$L[tPDWHL[GLVSRVDUjG XQFRPPXWDGRUG HVFDOHVSHULQLFLDUOHVPHVXUHVHQXQDHVFDODDOWDHYLWDQW
G DTXHVWD PDQHUDTXHHO TXDGUH PzELO GHOJDOYDQzPHWUH HV YHJLVRWPqVDHVIRUoRV YLROHQWV HQ HOV
IRQVGHO HVFDOD
6 HPSUDUjXQOX[zPHWUHDPEIRWRFqOÃOXOHV©GHFRORUFRUUHJLWªRVLJXLDTXHOODODFRUEDGHVHQVLELOLWDW
GHOHVTXDOVHVWURELSUz[LPDDODGHO XOOKXPjPLJeVLPSRUWDQWDL[tPDWHL[TXHWLQJXL©FRUUHFFLy
GHOFRVLQXVªTXHVLJXLFDSDoGHFRPSHQVDUHOVHUURUVTXHV LQWURGXHL[LQHQPHVXUDUODLOÃOXPLQDFLy
HQLQVWDOÃODFLRQVRQXQDSDUWDSUHFLDEOHGHOIOX[OOXPLQyVSURFHGHL[G DQJOHVPpVEHQDPSOLV QDXV
JUDQV JLPQDVRV HWF  8Q OX[zPHWUH ©QR FRUUHJLWª SRW GRQDU OORF D HUURUV GHO YLQWLFLQF SHU FHQW
 HQPHQ\VGHOYDORUUHDO



'LYLGLU OD VXSHUItFLH LOÃOXPLQDGD HQ XQ QRPEUH G jUHHV HOHPHQWDOV  SHU
H[HPSOH HQ TXDGUDWV GH  PHWUHV GH FRVWDW VHJRQV OD VXSHUItFLH GHO
ORFDO 



0HVXUDU OD LOÃOXPLQDFLy DO FHQWUH GH FDGD jUHD HOHPHQWDO D O DOWXUD GHO SOD
GH WUHEDOO VHJRQV V LQGLFD D OD ),*85$  7UDVOODGDU D XQD WDXOD
SUHSDUDGDDO HIHFWHFDGDVFXQGHOVYDORUVPHVXUDWV



&DOFXODU OD PLWMDQD GHOV YDORUV PHVXUDWV ( ( ((Q  D IL G REWHQLU OD
LOÃOXPLQDFLyPLWMD (P 



(P=

(+(+(+(Q
Q



VHQWQHOQ~PHURGHOHVjUHHVHOHPHQWDOV

6HUjSUHIHULWO RFXSDFLyGHOX[yPHWUHVDPEIRWHFqOÃOXODLQGHSHQGHQWTXHSURSRUFLRQHVVLQXQDPDMRU
GLVWjQFLDHQWUHO HOHPHQWIRWRVHQVLEOHLO RSHUDGRU



eVQHFHVVDULDVVHJXUDUVHDEDQVGHOPHVXUDPHQWRTXHHOFRPPXWDGRUG HVFDOHVGHO LQVWUXPHQWHV
WURELVLWXDWHQODGHYDORUPj[LPGHVSODoDQWVHSRVWHULRUPHQWDHVFDOHVLQIHULRUVILQVDREWHQLUOD
OHFWXUDDXQVWUHVTXDUWVGHOIRQVGHO HVFDODXWLOLW]DGD

4XDQWPDMRUVLJXLHOQ~PHURG jUHHVWDQWPDMRUVHUjODSUHFLVLyGHODPHVXUD

),*85$

6 HYLWDUj O RFXSDFLy SHU SDUW GH O RSHUDGRU GH EDWD EODQFD DV FRP HO SRUWDU GDPXQW REMHFWHV
PHWjOÃOLFVFROÃORFDWVGHPDQHUDTXHSXJXLQGRQDUOORFDUHIOH[RV
(V SURFXUDUj TXH OD WHPSHUDWXUD DPELHQW HVWLJXL FRPSUHVD HQWUH YLQW L YLQWLFLQF JUDXV FHQWtJUDGV
SHUTXq OHV PHVXUHV VLJXLQ FRUUHFWHV $PE WHPSHUDWXUHV PpV DOWHV OHV PHVXUHV V HIHFWXDUDQ DPE
UDSLGHVD L SHU D WHPSHUDWXUHV PpV EDL[HV VHUj QHFHVVDUL O RFXSDFLy GH IDFWRUV GH FRUUHFFLy TXH
JHQHUDOPHQWIRUPHQSDUWGHOHVLQVWUXFFLRQVGHPDQHLJGHO LQVWUXPHQW
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6L HV GHVLWMD FRQqL[HU G XQD PDQHUD DSUR[LPDW HO IDFWRU GH UHIOH[Ly GH OHV SDUHWV R VLJXL OD
FRQWULEXFLyGHOHVPDWHL[HVDODLOÃOXPLQDFLyJHQHUDOGHOORFDO HVSRGHQHIHFWXDUGXHVPHVXUHVDPE
OD IRWRFqOÃOXOD GHO OX[yPHWUH YROWD FDS D OHV SDUHWV L FROÃORFDGD D XQV FLQTXDQWD   YXLWDQWD  
FHQWtPHWUHV GH GLVWjQFLD XQD VREUH OD SDUHW QXD (  L XQD DOWUD WRW VHJXLW VHPSUH D OD PDWHL[D
GLVWjQFLDSHUzFROÃORFDQWDODSDUHWXQIXOOGHSDSHUEODQF ( VHJRQVV LQGLFDDOD),*85$
6HVXSRVDTXHHOIDFWRUGHUHIOH[LyG DTXHVWD~OWLPDHVWUREDFRPSUqVHQWUHHOYXLWDQWD  QRUDQWD
 SHUFHQW
(OIDFWRUGHUHIOH[LyGHODSDUHW NI HVSRGUjGHGXLUPLWMDQoDQWODUHODFLyVHJHQW



'(7(50,1$&,Ð'(/$,/Ã/80,1$&,Ð0,7-$32
'(7(50,1$&,Ð'(/$,/Ã/80,1$&,Ð0,7-$321'(5$'$
/Ã/80,1$&,Ð0,7-$321'(5$'$
1'(5$'$

(QPROWVFDVRVQR REVWDQWDL[zSRWUHVXOWDUPpVUjSLGPHVXUDUHOVYDORUVHQOHVLQWHUVHFFFLRQVGHOD
UHWtFXODHQFRPSWHVGHIHUKRDOFHQWUHGHOHVPDOOHV
(QHOGLWFDVODPHVXUDGHOVYDORUVQRpVODPLWMDQDDULWPqWLFDVLQySRQGHUDGDLpVQHFHVVDULGLVWLQJLU
HOVYDORUVFRUUHVSRQHQWVDOVSXQWVLQWHUQVDTXHOOVDOOODUJGHOVFRVWDWVLHOVGHOVTXDWUHDQJOHV



.I = ( ÃαVLHQGR ≤ α ≤  
(

ÃΣDQJXODUHV+ΣODWHUDOHV + Σ LQW HUQRV

(P
Q~PHURGHPDOODV

' DTXHVWDPDQHUDSHUH[HPSOHVL( OX[( OX[LDGPHWHQWTXHHOIDFWRUGHUHIOH[Ly
GHOIXOOEODQFVLJXLGHOQRUDQWDSHUFHQW  O RUGUHGHODPDJQLWXGGHOIDFWRUGHUHIOH[LyVHUj

(Q O H[HPSOH FRUUHVSRQGLHQWH D OD ),*85$  UHODWLX D XQD ]RQD LOÃOXPLQDGD SHU XQD IRQW
OOXPLQRVDFROÃORFDGDHQHOSXQW$ ODLOÃOXPLQDFLyPLWMDpV


.I = ( Ã =
Ã=  
(


Ã +  +  +  + Ã +  +  +  +  +    +   + 
=
(P




$&&(37$&,Ð,5(%8,*'(/6,67(0$'
$&&(37$&,Ð,5(%8,*'(/6,67(0$' (1//80(1$7
(1//80(1$7
(1$7



(O VLVWHPD GH WUHEDOO KDXUj GH VXSHUDU OHV SURYHV G DYDOXDFLy LQGLFDGHV HQ HOV $SDUWDUORV  D 
G DTXHVW$UWLFOHG DFRUGDPEHOVYDORUVGHGLVVHQ\IDFLOLWDWVDO&RQWUDFWHLVLQRQ KLKDHOVLQGLFDWV
HQDTXHVWDVHFFLy








0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
17

),*85$

0(685$0(17
0(685$0(17
(OVPHVXUDPHQWVHVUHDOLW]HVVLQVHJRQVHOVSODQVGHSODQWD

$%21$0(17
$%21$0(17
/HVLQVWDOÃODFLRQVV DERQDUDQG DFRUGDPEHOVSUHXVXQLWDULVFRUUHVSRQHQWVDOHVXQLWDWVVHJHQWV
//80,15,(6
//80,15,(6

6 DERQDUj SHU XQLWDW WLSXV GH OOXPLQjULD FROÃORFDGD DPE HTXLSV VHQVH OOXPV FDEOHMDGD L
FRQH[LRQDW
//806
//806

6 DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHOOXPFROÃORFDGDHQODFRUUHVSRQHQWOOXPLQjULD









*5$8' 81,)250,7$7
81,)250,7$7
/D GHWHUPLQDFLy GHO JUDX G XQLIRUPLWDW GH OD LOÃOXPLQDFLy V REWp VLPSOHPHQW HVEULQDQW HOV SXQWV GH
PtQLPDLGHPj[LPDpVDGLUHQO H[HPSOHGHOD),*85$

8 = (PLQ =
=  
(PD[ 

)$&725'(5()/(;,Ð'(/(63$5(76
)$&725'(5()/(;,Ð'(/(63$5(76
(/(63$5(76
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0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
Ì0,76,$%$67
$TXHVWD VHFFLy Wp FRP D REMHFWH HVWDEOLU OHV FRQGLFLRQV L JDUDQWLHV TXH FRPSOLUDQ OHV OOXPV L
OOXPLQjULHVDXWLOLW]DUHQHOVGLVWLQWVVLVWHPHVG HQOOXPHQDWG HGLILFLVLRLQVWDOÃODFLRQV
3HU D OD UHDOLW]DFLy G HVWXGLV L LQVWDOÃODFLRQV HV WLQGUj HQ FRPSWH DOOz TXH V KD LQGLFDW HQ DTXHVWD
VHFFLyLDPpVDPpV


$SDUWDW$UWLFOH4XDGUHVLFLUFXLWVG HQOOXPHQDW



$SDUWDW  $UWLFOH  9HULILFDFLy HQ REUD GHO FLUFXLW SURWHFWRU FRQWUD
FRUUHQWVGHIDOODGD



$UWLFOH&DQDOLW]DFLRQVSHUDFDEOHV



$SDUWDW$UWLFOH&DEOHVSHUDLQVWDOÃODFLRQVDO LQWHULRUG HGLILFLV



$SDUWDW$UWLFOH,QWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOV



$SDUWDW$UWLFOH3HWLWVLQWHUUXSWRUVDXWRPjWLFV,3,$,



$SDUWDW$UWLFOH,QWHUUXSWRUVLFRPPXWDGRUVG HQOOXPHQDW



$SDUWDW$UWLFOH&DL[HVG HQWURQFDPHQWLGHULYDFLy



$UWLFOH6LVWHPHVGHSURWHFFLy



$SDUWDW$UWLFOH1RUPDWLYDDSOLFDEOHHQHGLILFLV



$SDUWDW$UWLFOH,QVWDOÃODFLyHOqFWULFDHQHGLILFLV



$SDUWDW$UWLFOH&RPSURYDFLRQVHQFDQDOLW]DFLRQVHOqFWULTXHV



$SDUWDW  $UWLFOH  $VVDMRV HQ IjEULFD GH FDEOHV DwOODWV DPE 39&
ILQVD8 9



$SDUWDW$UWLFOH3URYDGHFDEOHVHQREUD

&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'·(035(6(6,3
&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'·(035(6(6,3(5621$/
*$&,Ð'·(035(6(6,3(5621$/
(5621$/
/HVHPSUHVHVLQVWDOÃODGRUHVKDXUDQG HVWDUHQSRVVHVVLyGHO©'RFXPHQWGH4XDOLILFDFLy(PSUHVDULDOª
'&( GHJXGDPHQWUHQRYDWDWRUJDWSHUOD'HOHJDFLyGHO0LQLVWHULG ,QG~VWULDL(QHUJLD2UGUHGHO
G 2FWXEUHGH %2(GHOGH1RYHPEUH 
(O SHUVRQDO UHVSRQVDEOH DO FjUUHF GH OD GLUHFFLy G H[HFXFLy GH OHV LQVWDOÃODFLRQV HV WUREDUj HQ
SRVVHVVLyGHOWtWROGHJUDXVXSHULRURPLJLVLQRQ KLKDHOG LQVWDOÃODGRUDXWRULW]DWDPEO DEDVWTXH
DFDGDWtWROOLVLJXLDSOLFDEOHVHJRQVODQRUPDWLYDRILFLDOYLJHQW,7&%7
,QVWDOÃODFLRQVTXHSRGHQGLULJLULQVWDOÃODGRUVDXWRULW]DWVVHQVHWtWROIDFXOWDWLX 

'(),1,&,216
'(),1,&,216
$FRPRGDFLypVO DMXVWGHODGLVWjQFLDIRFDOGHO XOOQRUPDOPHQWGHIRUPDHVSRQWjQLDSHUHQIRFDUXQ
REMHFWHVLWXDWDFHUWDGLVWjQFLD

3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(6,167$/Ã/$&,
3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(6,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%
Ë&1,48(6,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð
216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð
$,;$7(16,Ð


$JXGHVDYLVXDOpVODFDSDFLWDWSHUGLVWLQJLUREMHFWHVTXHHVWUREHQSOHJDWVRPROWSUz[LPVHQWUHVL



$OWXUDGHPXQWDWJHpVODGLVWjQFLDHQWUHXQSODTXHHVSUHQFRPDUHIHUqQFLDLHOSODHQHOTXDOHV
WUREHQOHVOOXPLQjULHV



(QOOXPHQDW G HPHUJqQFLD pV O HQOOXPHQDW OD ILQDOLWDW GHO TXDO pV SHUPHWUH DOV RFXSDQWV G XQ HGLILFL
WUREDUDPEIDFLOLWDWLVHJXUHWDWOHVVRUWLGHVHQHOFDVTXHIDOOLHOVLVWHPDG HQOOXPHQDWQRUPDO



(QOOXPHQDW GHVHQ\DOLW]DFLy pV O HQOOXPHQDW TXHHV FROÃORFDHQ OORFVHVWUDWqJLFV G XQ HGLILFL SRUWHV
HQFUHXDPHQWV GH FRUUHGRUV HWF  L TXH VHQ\DOLW]D PLWMDQoDQW UqWROV R JUjILFV HO FDPt TXH V KD GH
VHJXLUSHUWUREDUXQGHWHUPLQDWORFDORVRUWLGD



3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





$QJOH YLVXDO pV O DQJOH DUF  VXEWHQGLW SHU XQ REMHFWH R GHWDOO SUHQHQW FRP D YqUWH[ HO SXQW
G REVHUYDFLy1RUPDOPHQWHVPHVXUDHQ,RQJLWXGG DUF

,OÃOXPLQDFLy GLUHFWD R HQOOXPHQDW GLUHFWH pV OD LOÃOXPLQDFLy PLWMDQoDQW OOXPLQjULHV DPE XQD
GLVWULEXFLyOOXPLQRVDWDOTXHHOQRUDQWDRFHQWSHUFHQW R GHOIOX[OOXPLQyVHPqVDUULEDDO
SODGHWUHEDOORDXQREMHFWHGLUHFWDPHQWVHQVHUHIOH[LRQVIRUDGHODOOXPLQjULD

$SDUHQoD GH FRORU FRORU DSDUHQW  pV O H[SUHVVLy JHQHUDO SHU D LQGLFL OD VHQVDFLy FURPjWLFD
SHUFHEXGDHQREVHUYDURPLUDUDXQREMHFWHRDXQDOHQWGHOOXP

,OÃOXPLQDFLyJHQHUDOpVODLOÃOXPLQDFLyRHQOOXPHQDWGLVVHQ\DWSHUHQOOXPHQDUXQDjUHDVHQVHWHQLU
HQFRPSWHUHTXLVLWVHVSHFLDOVG HQOOXPHQDWORFDOLW]DW

$UPDGXUDpVHO[DVVtVVREUHHOTXDOHVPXQWHQHOVHOHPHQWVLQWHJUDQWVG XQDOOXPLQjULD VROHPSUDU
VHSHULQGLFDUHOFRQMXQWGHODOXPLQjULDVHQVHHTXLSQLOOXPV 

,OÃOXPLQDFLy LQGLUHFWD R HQOOXPHQDW LQGLUHFWH pV OD LOÃOXPLQDFLy PLWMDQoDQW OOXPLQjULHV DPE XQD
GLVWULEXFLyOOXPLQRVDWDOTXHQRPpVGHOGHXSHUFHQW  GHOIOX[OOXPLQyVHPqVDUULEDDOSODGH
WUHEDOORREMHFWHGLUHFWDPHQWLODUHVWDpVUHEXWGHIRUPDUHIOHFWLGD

%DODVWpVHOGLVSRVLWLXXWLOLW]DWHQOHVOOXPLQjULHVDPEOOXPVGHGHVFjUUHJDSHUHVWDELOLW]DUHOFRUUHQW
G DTXHVWHV

,OÃOXPLQDFLy ORFDOLW]DGD R HQOOXPHQDW ORFDOLW]DW pV OD LOÃOXPLQDFLy GLVVHQ\DGD SHU DXJPHQWDU OD
LOXPLQjQFLD QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy  HQ jUHHV HVSHFtILTXHV  HQOOXPHQDW ORFDO G XQ OORF GH WUHEDOO
HQOOXPHQDW G XQD GHWHUPLQDGD ]RQD SHWLWD GLQV XQD ]RQD JUDQ LOÃOXPLQDGD DPE XQ HQOOXPHQDW
JHQHUDOHQOOXPHQDWGLUHFFLRQDOG XQREMHFWHHWF 

%ULOODQWRU OXPLQjQFLD pVODVHQVDFLyYLVXDOVHJRQVODTXDOXQDIRQWOOXQDSRVDVHPEODHPHWUHPDMRU
RPHQRUTXDQWLWDWGHOOXPeVWDPEpODFDSDFLWDWGHUHIOHFWLUODOOXPTXHWpXQDVXSHUItFLH
&DUEDVVHWD pV HO GLVSRVLWLX TXH DVVHJXUD HO SUHFDOIDPHQW G HOqFWURGHV HQ XQ WXE IOXRUHVFHQW L
FRQMXQWDPHQW DPE HO EDODVW HQ VqULH 7DFWDQGD R EDODVW HOHFWUzQLF WUDQVLVWRULW]DW  SURYRFD XQD
VREUHWHQVLy PRPHQWjQLD TXH RULJLQD O HQFHVD GH OD OOXP /HV OOXPV IOXRUHVFHQWV G HQFHVD UjSLGD R
LQVWDQWDQLQRQHFHVVLWHQSUHFDOIDPHQWQLSHUWDQWFDUEDVVHWD

,OXPLQjQFLD R QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy (  pV HO TXRFLHQW GHO IOX[ OOXPLQyV LQFLGHQW HQ XQ HOHPHQW GH
VXSHUItFLHGLYLGLWSHUO jUHDG DTXHVWHOHPHQW/DXQLWDWGHPHVXUDpVHOOX[ROXPHQPHWUHTXDGUDW
,QFDQGHVFqQFLDpVXQDHPLVVLyGHUDGLDFLyYLVLEOHGHJXGDDO H[FLWDFLyWqUPLFDG XQFRV

&RORUSHUFHEXW YHJHXDSDUHQoDGHFRORU 

ÌQGH[ GHO ORFDO .  pV HO Q~PHUR TXH UHSUHVHQWD OD JHRPHWULD G XQ ORFDO XWLOLW]DW SHU DO FjOFXO GHO
IDFWRUG XWLOLW]DFLyGHOWLSXVGHOOXPLQjULDDSOLFDWDODLOÃOXPLQDFLyGHOORFDO

&RQWUDVWpVO DYDOXDFLyVXEMHFWLYDGHODGLIHUqQFLDDSUHFLDGDHQWUHGRVREMHFWHVRHIHFWHVVLWXDWVHQHO
QRVWUHFDPSGHYLVLyYLVWRVVLPXOWjQLDRVXFFHVVLYDPHQW

&RUEHVLVROX[pVHOOORFJHRPqWULFGHOVSXQWVG XQDVXSHUItFLHLOÃOXPLQDGDTXHWHQHQHOPDWHL[QLYHOO
G LOÃOXPLQDFLy

ÌQGH[ GHO UHQGLPHQW HQ FRORU ,5&  pV OD PHVXUD GHO JUDX SHU DO TXDO HOV FRORUV SVLFRItVLFV  GHOV
REMHFWHVLOÃOXPLQDWVSHUXQDIRQWGHOOXPV DSUR[LPHQDOVFRORUVGHOVREMHFWHVLOÃOXPLQDWVSHUXQDIRQW
GH OOXP SDWUy HO FRV QHJUH HPSOHDW SHU D OD GHWHUPLQDFLy GH O ,5& GH IRQWV OOXPLQRVHV DPE
WHPSHUDWXUHVGHFRORUGHILQVDFLQFPLOJUDXV.HOYLQ . $SDUWLUG DTXHVWDWHPSHUDWXUDGH
FRORU V HPSUHQ FRP D SDWUy OHV FRUEHV PLWJHV GH OD OOXP QDWXUDO SURSRVDGHV SHU OD 9$,* &,$5
&RPLVVLy,QWHUQDFLRQDOG ,OÃOXPLQDFLy 

'LIXVLy pV HO FDQYL HQ OD GLVWULEXFLy HVSDFLDO G XQD UDGLDFLyOOXPLQRVD TXDQ DTXHVWD HV GHVYLDHQ
PROWHVGLUHFFLRQVDFDXVDG XQDVXSHUItFLHRDXQPLWMj

,QWHQVLWDWOOXPLQRVDpVO HOHPHQWGHIOX[OOXPLQyVTXHVXUWG XQDIRQWOOXPLQRVDSXQWLIRUPHGLIyVHQ
XQHOHPHQWG DQJOHVzOLGGLYLGLWSHUO HOHPHQWGHO DQJOHVzOLG

&RQWURODGRUGHOOXPpVODSDUWG XQDOOXPLQjULDTXHKDHVWDWGLVVHQ\DGDSHUFRQWURODUODGLVWULEXFLy
HVSDFLDOGHOIOX[OOXPLQyVHPqVSHUODOOXPROOXPVTXHHVWUREHQHQODOOXPLQjULD(QODSUjFWLFD
HOVFRQWURODGRUVDFWXHQDOPDWHL[WHPSVFRPDSDQWDOODGRUVGHODOOXP

'LIXVRU pV HO GLVSRVLWLX TXH VHUYHL[ SHU PRGLILFDU OD GLVWULEXFLy HVSDFLDO GHO OX[H OOXPLQyV UDGLDW L
TXHDFWXDH[HFXWDQWHOIHQRPHQItVLFGHODGLIXVLy

I=

(ILFjFLDG XQDIRQWGHOOXPpVHOTXRFLHQWHQWUHHOIOX[OOXPLQyVHPqVLODSRWqQFLDFRQVXPLGDSHUOD
IRQW6 H[SUHVVDHQ,P: ,XPHQZDWW 



/D FDQGHOD FG  pV XQLWDW IRQDPHQWDO GHO 6LVWHPD ,QWHUQDFLRQDO 6,  HV GHILQHL[ FRP OD LQWHQVLWDW
OOXPLQRVDHQXQDGLUHFFLyGHWHUPLQDGDG XQDREHUWXUDSHUSHQGLFXODUDDTXHVWDGLUHFFLyTXHWLQJXL
XQD VXSHUItFLH G  FP L UDGLw FRP XQ UDGLDGRU LQWHJUDO FRV QHJUH  D OD WHPSHUDWXUD GH
VROLGLILFDFLyGHOSODWt

)DFWRU GH FRQVHUYDFLy pV OD UHODFLy HQWUH OD LOXPLQjQFLD PLWMD QLYHOO OOXPLQyV PLJ  HQ HO SOD GH
WUHEDOOGHVSUpVTXHODLQVWDOÃODFLyKLKLKDIRVGXUDQWXQSHUtRGHGHWHPSVLODLOXPLQjQFLDPLWMDGHOD
LQVWDOÃODFLyQRYD
)DFWRUGHUHIOH[LyG XQDVXSHUItFLHpVODUHODFLyHQWUHHOIOX[OXPtQLFTXHUHIOH[DHOIOX[OOXPLQyVTXH
UHS

,QWHUGLVWjQFLD HQWUH OOXPLQjULHV  pV OD GLVWjQFLD HQWUH HOV FHQWUHV GH GXHV OOXPLQjULHV VXFFHVVLYHV
LQVWDOÃODGHV

)DFWRUG XQLIRUPLWDWpVODUHODFLyHQWUHHOVQLYHOOVG LOÃOXPLQDFLy LOXPLQjQFLHV GRQDW

/OXP GH GHVFjUUHJD pV DTXHOOD HQ OD TXDO OD OOXP pV SURGXwGD SHU GHVFjUUHJD HOqFWULFD HQ XQD
DWPRVIHUD JDVRVD JDV YDSRU PHWjOÃOLF R EDUUHMD GH JDVRV L YDSRUV  Ep GLUHFWDPHQW R PLWMDQoDQW
IzVIRUV

)DFWRUG XWLOLW]DFLy HQXQDOOXPLQjULD pVODUHODFLyHQWUHHOIOX[OXPtQLFLHOIOX[OOXPLQyVHPqVSHU
OHVOOXPVLQWHJUDGHVHQHOOD

/OXPHOqFWULFDpVO DSDUHOOGHVWLQDWDSURGXLUOOXPFRQVXPLQWHQHUJLDHOqFWULFD

)DFWRU OOXPLQyV GLUHFWH G XQD LQVWDOÃODFLy  pV HO IOX[ OOXPLQyV TXH DUULED GLUHFWDPHQW DO SOD GH
UHIHUqQFLDGHVGHOHVOOXPLQjULHVTXHIRUPHQODLQVWDOÃODFLy

/OXP IOXRUHVFHQW pV OD OOXP GH GHVFjUUHJD HQ OD TXDO OD PDMRU SDUW GH OD OOXP pV HPHVD SHU XQD
FDSDGHPDWHULDOIOXRUHVFHQWH[FLWDGDSHUODUDGLDFLyXOWUDYLROHWDGHODGHVFjUUHJD

)OX[ OOXPLQyV LQGLUHFWH HQ XQD LQVWDOÃODFLy  pV HO IOX[ OOXPLQyV TXH DUULED DO SOD GH UHIHUqQFLD
GHVSUpVGHVHUUHIOHFWLWSHUDOWUHVVXSHUItFLHV

/OXP IOXRUHVFHQW G HQFHVD SHU FDUEDVVHWD pV DTXHOOD TXH pV DGHTXDGD SHU IXQFLRQDU HQXQ FLUFXLW
TXH QHFHVVLWD FDUEDVVHWD HVWiUWHU DUUHQFDGRU R LQWHUUXSWRU G DUUHQFDGD SHU DO SUHFDOGHX
G HOqFWURGHV

)OX[~WLOpVHOIOX[OOXPLQyVTXHHVUHSVREUHHOSODGHUHIHUqQFLD
,OÃOXPLQDFLy pV O DSOLFDFLy GH OD UDGLDFLy YLVLEOH D XQD ]RQD R D XQ REMHFWH HQOOXPHQDU OD ]RQD R
O REMHFWH 

/OXP IOXRUHVFHQW G HQFHVD LQVWDQWjQLD pV DTXHOOD TXH SHU OD VHYD FRQVWUXFFLy L DSDUHOOV DX[LOLDUV
XWLOLW]DWVHQFpQLPPHGLDWDPHQWXQYHJDGDFRQQHFWDGDVHQVHRVFLOÃODFLRQVQLSDUSDOOHMRV

,OÃOXPLQDFLy GLIXVD R HQOOXPHQDW GLI~V pV OD LOÃOXPLQDFLy HQ OD TXDO OD OOXP R IOX[ OOXPLQyV TXH
DEDVWDHOSODGHWUHEDOORDXQREMHFWHQRSURFHGHL[G XQDGLUHFFLySUHGRPLQDQW HOGLIXVRUPRGLILFD
ODGLVWULEXFLyHVSDFLDOGHOIOX[UDGLDWGHVYLDQWORHQPROWHVGLUHFFLRQVFLQTXDQWDSHUFHQW  FDS
DYDOOLFLQTXDQWDSHUFHQW  FDSDPXQW 

/OXP KDOzJHQD pV OD OOXP LQFDQGHVFHQW TXH SURGXHL[ OOXP SHU DWPRVIHUD JDVRVD PLWMDQoDQW XQ
ILODPHQWPHWjOÃOLFGHWXQJVWqLXQDSHWLWDSRUFLyG KDOzJHQV
/OXPG KDORJHQXUV YDSRUGHPHUFXULDPEKDORJHQXUV pVODOOXPGHGHVFjUUHJDTXHSURGXHL[OOXP
SHU UDGLDFLy G XQD EDUUHMD GH YDSRU PHWjOÃOLF YDSRU GH PHUFXUL  L HOV SURGXFWHV GH OD GLVVROXFLy
G KDORJHQXUVGHWDOÃOLLQGLRVRGL

,OÃOXPLQDFLyGLUHFFLRQDORHQOOXPHQDWGLUHFFLRQDORGLULJLWpVODLOÃOXPLQDFLyHQODTXDOODOOXPRIOX[
OOXPLQyV TXH DEDVWD HO SOD GH WUHEDOO R XQ REMHFWH LQFLGHL[ SUHGRPLQDQWPHQW GHV G XQD GLUHFFLy
3URMHFWRUVGHIHL[PROWHVWUHW 

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6



dφ
lumen
;
= FDQGHOD XQLWDWG LQWHQVLWDWOOXPLQRVD 
dw estereorradian

/OXPLQFDQGHVFHQWpVODOOXPTXHSURGXHL[OOXPPLWMDQoDQWXQILODPHQWTXHHVSRVDLQFDQGHVFHQWDO
SDVGHOFRUUHQWHOqFWULF
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/OXPGHOOXPEDUUHMDpVODOOXPGHOOXPPL[WDSHUTXqSDUOLGHODOOXPpVSURGXwGDSHUODUDGLDFLy
G XQDEDUUHMDGHYDSRUPHWjOÃOLF PHUFXUL HQXQDDPSROODRWXEGHGHVFjUUHJDLXQILODPHQWGHOOXP
LQFDQGHVFHQW TXH DFWXD FRP D HVWDELOLW]DGRU GH OD GHVFjUUHJD 3RW VHU JXDL[DUOD GLIXVRUD R DPE
XQDFDSDGHPDWHULDOIOXRUHVFHQW

5HIOHFWRUHVSHFXODUpVHOTXHHVWjIRUPDWSHUPLUDOOVRVXSHUItFLHVSROLGHVRSULVPjWLTXHVFDSDoRV
GHSURGXLUHOIHQRPHQGHODUHIOH[LyHVSHFXODU
5HIOH[LypVHOFDQYLGHGLUHFFLyTXHH[SHULPHQWHQHOVUDMRVKDUPzQLFVHQLQFLGLUVREUHXQDVXSHUItFLH
RFRV4XDQODOOXPDEDVWDXQREMHFWHRSDFSDUWpVDEVRUELGDSHUODVXSHUItFLHLSDUWpVUHIOHFWLGD
eV QHFHVVDUL TXH OHV SDUHWV VLJXLQ GH FRORU FODU SHUz HO IDFWRU GH UHIOH[Ly QR KD GH VXSHUDU HO
VHL[DQWDSHUFHQW  SHUQRIDWLJDUDO XOO

/OXPRSDOpVDTXHOODHOEXOEGHODTXDOpVHQODWRWDOLWDWRHQSDUWGHOVHXJUXL[GLIXVRUGHODOOXP
/OXPRSDOLW]DGDpVDTXHOODHOEXOEGHODTXDOHVWjLQWHULRUPHQWUHYHVWLWG XQDSULPDFDSDGLIXVRUD

5HIOH[Ly GLIXVD pV DTXHOOD HQ TXq OD PDMRU SDUW GH OD OOXP UHIOHFWLGD KR ID QRUPDOPHQW
SHUSHQGLFXODUDODVXSHUItFLHUHIOHFWRUD/DUHIOH[LyGLIXVDSRWREWHQLUVHDPEFULVWDOORSDOHVPDOWGH
SRUFHOODQDLSLQWXUHVFODUHVPDWRVXSHUItFLHVJXL[DGHV

/OXP UHIOHFWRUD pV DTXHOOD TXH SHU OD PHWDOÃOLW]DFLy GHO VHX EXOE DPSROOD R WXE SDUFLDOPHQW
FRQFHQWUDODOOXPHQXQIHL[
/OXPGHYDSRUGHPHUFXULpVXQDOOXPGHGHVFjUUHJDHQODTXDOODGHVFjUUHJDHOqFWULFDHVSURGXHL[
DWUDYpVGHYDSRUGHPHUFXUL

5HIOH[Ly HVSHFXODU pV DTXHOOD HQ TXq O DQJOH G LQFLGqQFLD WDQW HV YDO DO GH UHIOH[Ly /D UHIOH[Ly
HVSHFXODUSRWREWHQLUVHDPEPLUDOOVFULVWDOOVSULVPjWLFVVXSHUItFLHVPHWjOÃOLTXHVSROLGHV

/OXPGHYDSRUGHVRGLpVXQDOOXPGHGHVFjUUHJDHQODTXDODTXHVWDHVSURGXHL[DWUDYpVGHYDSRU
GHVRGL

5HIOH[LyPL[WDRUHIOH[LyGLVSHUVDpVDTXHOODHQTXqODPDMRUSDUWGHODOOXPUHIOHFWLGDVHJXHL[ODOOHL
GH OD UHIOH[Ly HVSHFXODU H[FHSWH XQD SDUW GH OD PDWHL[D TXH pV GHVYLDGD OOHXJHUDPHQW GH OD VHYD
GLUHFFLy1RUPDOPHQWHVGyQDDPEVXSHUItFLHVJXDL[DGHVRUXJRVHVLHQFULVWDOOVSULVPjWLFVUDWOODWV

/XPHQ pV HO IOX[ OOXPLQyV HPqV HQ O DQJOHVyOLGR XQLWDW SHU XQD IRQW SXQWXDO TXH Wp XQDLQWHQVLWDW
OOXPLQRVDHQTXDOVHYROGLUHFFLyG XQDFDQGHOD

5HIUDFFLy pV HO FDQYL GH GLUHFFLy G XQ UDLJ OOXPLQyV HO SDVVDU G XQ PLWMj D XQD DOWUD GH GLVWLQWD
GHQVLWDW3RWVHUUHJXODU YLGUHFODUSOD GLVSHUVD YLGUHUXJyVRJXDL[DW LGLIXVD YLGUHRSDO 

/XPLQjQFLD YHJHXEULOODQWRU /DEULOODQWRURULJLQDHQOOXHUQDPHQWVLJXLILVLROzJLF GLVPLQXFLyGHOD
FDSDFLWDWGHYLVLy RSVLFROzJLF VHQVDFLyLQFzPRGDTXHUHGXHL[HOFRQIRUWLGLVPLQXHL[HOUHQGLPHQW 

5HIUDFWRUpVO HOHPHQWTXHUHDOLW]DHOIHQRPHQGHODUHIUDFFLy

/OXPLQjULDpVO DSDUHOOTXHGLVWULEXHL[ILOWUDRWUDQVIRUPDODUDGLDFLyOOXPLQRVDSURFHGHQWG XQDOOXP
L TXH LQFORX WRWV HOV HOHPHQWVQHFHVVDULV SHU IL[DU L SURWHJLU D OD OOXP L SHU D FRQQHFWDULD D OD IRQW
G HQHUJLD

5HJXODGRUGHOOXPpVO DSDUHOOXWLOLW]DWSHUDMXVWDUHQXQDLQVWDOÃODFLyG HQOOXPHQDWYDORUVGHQLYHOOV
OOXPLQRVRVGHIRUPDJUDGXDOHQWUH]HURLHOQLYHOOPj[LPGRQDWSHUODLQVWDOÃODFLy
5HL[HWD pV XQ FRQMXQW JHRPqWULF GH FRPSRQHQWV TXH DSDQWDOOD OD OOXPLQjULD SURSRUFLRQDQW XQ
GHWHUPLQDUKRDQJOHGHSURWHFFLyDQWLHQOOXHUQDGRU XQVYLQWLVHWJUDXV  DPEO KRULW]RQWDO 

/OXPLQjULDDGRVVDGDpVDTXHOODTXHHVIL[DWRWDOPHQWHQJDQ[DGDDSDUHWVRVWUHRHVWUXFWXUD
/OXPLQjULDHQFDVWDGDpVDTXHOODTXHHVWUREDWRWDOPHQWLQWURGXwGDHQXQEXLWGHSDUHWRVRVWUH

5HQGLPHQWOOXPLQyV G XQDOOXPLQjULD pVODUHODFLyHQWUHHOIOX[FHGLWSHUO HOHPHQWUHIOHFWRULHOIOX[
UHEXWGHODIRQWGHOOXPLQFRUSRUDGDHQODOOXPLQjULD

/OXPLQjULDREHUWDpVODTXHWDQFDQRPpVSDUFLDOPHQWDODOOXP

7HPSHUDWXUDGHFRORUpVODGHQRPLQDFLyXVDGDVRYLQWSHUGHVFULXUHHOFRORUGHODOOXPG XQDIRQW
OOXPLQRVD FRPSDUDQWOD DPE HO FRORU G XQ FRV QHJUH UDGLDGRU SHUIHFWH FDSDo G DEVRUELU WRWD
UDGLDFLyTXHLQFLGHL[LVREUHHOOLUDGLDUHQWRWHVOHVUHJLRQVGHO HVSHFWUH 

/OXPLQjULD HVWDQFD pV XQD OOXPLQjULD WRWDOPHQW WDQFDGD SUHSDUDGD SDUW SURMHFFLRQV G DLJXD D
SUHVVLyHQWRWHVOHVDGUHFHVLSHUDIXQFLRQDPHQWVXEPHUJLW
/OXPLQjULD GH VHJXUHWDW DXJPHQWDGD pV XQD OOXPLQjULD WDQFDGD TXH FRPSOHL[ DPE HO 5HJODPHQW
DSURSLDWSHUD~VHQOORFVRQKLKDULVFG H[SORVLRQV

7RpVO DWULEXWGHODVHQVDFLyYLVXDOTXHKDGRQDWRULJHQDQRPVGHFRORUVFRPEODXFHOHVWHYHUGD
ROLYD YHUPHOO FDUPHVt SRUSUD HWF GLQV JDPPHV EODYHV YHUG YHUPHOO HWF SHUz D H[FOXVLy GH
FRORUVHQODJDPPDGHOEODQFJULVLQHJUH

/OXPLQjULDVXVSHVDpVODOOXPLQjULDSURYHwGDG XQFRUGyFDGHQDWXEHWFTXHSHUPHWVXVSHQGUH
ODGHOVRVWUH

8QLIRUPLWDWV H[SUHVVDFRPODPj[LPDGHVYLDFLyH[LVWHQWHQWUHHOVYDORUVPtQLPLPj[LPGHOVQLYHOOV
OOXPLQRVRVG XQDVXSHUItFLH7DPEpHVSRWH[SUHVVDUFRPODPj[LPDGHVYLDFLyG XQYDORUUHVSHFWHDO
YDORUPLWMj(OJUDXG XQLIRUPLWDWGHSqQGHODUHODFLyHQWUHODVHSDUDFLyGHOHVOOXPLQjULHVLOHVVHYHV
DOWXUHVGHPXQWDWJH(QTXDOVHYROUHIOHFWRULSHUDXQDGHWHUPLQDGDDOWXUDGHPXQWDWJHKLKDXQ
HVSDLDW Pj[LP GH OHV OOXPLQjULHV TXH QR KD GH VHU VXSHUDW VL HV GHVLWMD REWHQLU XQD XQLIRUPLWDW
VDWLVIDFWzULD

/X[pVODLOXPLQjQFLDRQLYHOOOOXPLQyVG XQDVXSHUItFLHG XQPHWUHTXDGUDWTXHUHSHOIOX[OOXPLQyV
XQLIRUPHPHQWUHSDUWLWG XQOXPHQ
/OXPIOXRUHVFHQWFjOLGDpVODOOXPDPEFDUDFWHUtVWLTXHVGHWRQDOLWDWSUz[LPHVDODOOXPHPHVDSHUOHV
OOXPVLQFDQGHVFHQWVLDPEXQDWHPSHUDWXUDGHFRORUSUz[LPDDGRVPLOVHWFHQWVJUDXV.HOYLQ 
.
/OXPIUHGDpVODOOXPDPEWHPSHUDWXUDGHFRORULJXDORVXSHULRUDOVPLOJUDXV.HOYLQ . 

1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
/,&$%/(

0RGHODWJHpVODPDQHUDHQTXqOHVIRUPHVGHOVREMHFWHVWULGLPHQVLRQDOVHVIDQGHVWDFDUSHUPLWMj
GHODLOÃOXPLQDFLy

*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76
'HILQLFLRQV

1LYHOOOOXPLQyVpVODUHODFLyTXHH[LVWHL[HQWUHHOIOX[OOXPLQyVTXHDUULEDDXQDVXSHUItFLHLO jUHDGH
ODGLWDVXSHUItFLH

/HV LQVWDOÃODFLRQV FRPSUHVHV HQ OD SUHVHQW VHFFLy FRPSOLUDQ DPE WRWV HOV $UWLFOHV L ,QVWUXFFLRQV
7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHVFRQWLQJXWV HQ HO 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLy 5(%7  TXH OL
VLJXLQDSOLFDEOHV

3DQWDOODpVODSDUWG XQDOOXPLQjULDGLVVHQ\DGDSHULPSHGLUTXHOHVOOXPVVLJXLQGLUHFWDPHQWYLVLEOHV
IRUDGHGHWHUPLQDGDJDPPDG DQJOHV

/HVOOXPLQjULHVLOOXPVHVSHFLILFDGHV$IDOWDGH1RUPD81(,;V DSOLFDUjOD1RUPDXWLOLW]DGDHQOD
VHYDIDEULFDFLy

3URMHFWRUpVODOOXPLQjULDGLVVHQ\DGDSHUDHQOOXPHQDWSHUSURMHFFLyQRUPDOPHQWSRWVHUDSXQWDGD
HQTXDOVHYROGLUHFFLyLHVWjSURWHJLGDSHUDLQWHPSqULH

5(*/$0(17,1250(6'(&203/,0(172%/,*$7
5(*/$0(17,1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
(&203/,0(172%/,*$725,
25,

5DGLDFLy YLVLEOH OOXP  pV OD UDGLDFLy VXVFHSWLEOH GH SURGXLU GLUHFWDPHQW XQD VHQVDFLy YLVXDO /D
VHYD ORQJLWXG G RQD HVWj SUjFWLFDPHQW FRPSUHVD HQWUH WUHVFHQWHV YXLWDQWD   L VHWFHQWHV
YXLWDQWD  PLOLPLFUHV

'HILQLFLRQV
(Q DTXHVW $SDUWDW V LQGLTXHQ OHV ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWDGHV  ,7& GHO 5(%7 L OHV
1RUPHV81(,;DSOLFDEOHVDOHVLQVWDOÃODFLRQVHTXLSVLPDWHULDOVFRUUHVSRQHQWVDDTXHVWD6HFFLy

5HIOHFWRUVyQHOHPHQWVPHWjOÃOLFVRGHYLGUHDPEFDSDPHWjOÃOLFDUHIOHFWRUDTXHIRUPHQSDUWGHOHV
OOXPVROOXPLQjULHVSHUUHIOHFWLUHOIOX[HPqVSHUDTXHVWHVFDSDO H[WHULRU

,16758&&,2167Ë&1,48(6&203/(0(175,(6'
,16758&&,2167Ë&1,48(6&203/(0(175,(6'(/5(%7
(6&203/(0(175,(6'(/5(%7
(/5(%7

5HIOHFWRU GLFURLF HOHPHQW SDUDEzOLF UHYHVWLW LQWHULRUPHQW GH GLYHUVHV FDSHV GH PDWHULDOV TXH
UHIOHFWHL[HQ OD OOXP L GHL[HQ SDVVDU OD FDORU SURGXwGD SHU OHV OOXPV LQFDQGHVFHQWV QRUPDOV R
KDOzJHQHV GRQDQWDL[tXQIHL[GHOOXPIUHGD

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6



/HV,7&GHFRPSOLPHQWREOLJDWRULSHUDDTXHVWHVLQVWDOÃODFLRQVVyQ



6XEPLQLVWUDPHQWV HQ %7 3UHYLVLy GH FjUUHJXHV HQ HGLILFLV FRPHUFLDOV LR
G RILFLQHVS~EOLFVLRLQGXVWULDOV,7&%7

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6







,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVRUHFHSWRUHV3UHVFULSFLRQV,7&%7

HVWjFRQVWLWXwGDSHURQHVHOHFWURPDJQqWLTXHVGHODPDWHL[DORQJLWXGG RQDTXHUHYHOHQXQVROFRORU
SHUH[HPSOHOHVOOXPVGHYDSRUGHVRGLGHEDL[DSUHVVLy (QFDQYLODOOXPVRODURODG XQDOOXP
G LQFDQGHVFqQFLD pV G HVSHFWUH FRQWLQX SHU TXH FRPSUqQ WRWD OD JDPPD GH OHV ORQJLWXGV G RQD
YLVLEOHV/DVXFFHVVLyGHFRORUVGHO HVSHFWUHYLVLEOHpVODPDWHL[DTXHSUHVHQWDO DUFGHVDQWPDUWt



,QVWDOÃODFLRQVLQWHULRUVRUHFHSWRUHV7XEVSURWHFWRUV,7&%7



3URWHFFLyFRQWUDFRQWDFWHVGLUHFWHVLLQGLUHFWHV,7&%7



,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVGHS~EOLFDFRQFXUUqQFLD,7&%7



,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVDPEULVFG LQFHQGLRH[SORVLy,7&%7



,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVGHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOV,7&%7



,QVWDOÃODFLRQVDPEILQVHVSHFLDOV3LVFLQHVLIRQWV,7&%7



,QVWDOÃODFLRQV DPE ILQV HVSHFLDOV 0jTXLQHV G HOHYDFLy L WUDQVSRUW ,7&%7


3DUWLQW GHO IHW TXH pV SRVVLEOH REWHQLU TXDOVHYRO JUDX GH FRORU VXPDQW HQWUH VL HQ OHV SURSRUFLRQV
GHJXGHV HOV WUHV FRORUV IRQDPHQWDOV YHUPHOO YHUG L EODX  OD &,( &RPLVVLy ,QWHUQDFLRQDO GH OD
,OXPLQDFyQ  KL KD HVWDEOLW O DQRPHQDW GLDJUDPD WULFURPjWLF R WULDQJOH GH FRORUV HQ HW TXH HV SRW
GHWHUPLQDUOHVGXHVFDUDFWHUtVWLTXHVIRQDPHQWDOVGHOFRORUODORQJLWXGG RQDLODSXUHVDRVDWXUDFLy



,QVWDOÃODFLRQV DPE ILQV HVSHFLDOV ,QVWDOÃODFLRQV SURYLVLRQDOV L WHPSRUDOV
G REUHV,7&%7

(VSRWGHILQLUSHUFRPSOHWTXDOVHYROFRORUVLHVFRQHL[HQOHVGXHVFRRUGHQDGHV;FRUUHVSRQHQWVHQ
HOGLDJUDPDWULFURPjWLFUHSUHVHQWDWOD),*85$



,QVWDOÃODFLRQVDPEILQVHVSHFLDOV)LUHVL(VWDQGV,7&%7



5HFHSWRUV3UHVFULSFLRQVJHQHUDOV,7&%7



5HFHSWRUVSHUDHQOOXPHQDW,7&%7

9HLHPXQDSDUHWYHUGDSHUTXqUHIOH[DOHVUDGLDFLRQVOOXPLQRVRVYHUGVLDEVRUEHL[WRWHVOHVDOWUHVSHU
DDL[zpVLPSUHVFLQGLEOHTXHODIRQWOOXPLQRVDSURGXHL[LXQDTXDQWLWDWVXILFLHQWGHUDGLDFLRQVDOD
]RQD YHUGD GH O HVSHFWUH YLVLEOH 3HU WDQW SRGHP FRQVLGHUDU TXH SHU D XQD ERQD UHVWLWXFLy GHOV
FRORUV SHU SDUW G XQD IRQW GH OOXP DUWLILFLDO pV QHFHVVDUL TXH DTXHVWD HPHWL WRWV HOV FRORUV GH
O HVSHFWUHYLVLEOHSHUTXqVLIDOWpVDOJXQG HOOVDTXHVWQRSRGULDVHUUHIOHFWLW

'(),1,&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(6'(/&2/25
'(),1,&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(6'(/&2/25
Ì67,48(6'(/&2/25
'(),1,&,Ð
'(),1,&,Ð

7(03(5$785$'(&2/25
7(03(5$785$'(&2/25
/DWHPSHUDWXUDGHFRORUpVXQDYDORUDFLyGHOFRORUGHOHVIRQWVGHO,XPDGRSWDGDSHOVIDEULFDQWVGH
OOXPV
/DWHPSHUDWXUDGHFRORUQRHVPHVXUDDPEWHUPzPHWUHVLQyTXHpVXQWHUPHHPSUDWVLPSOHPHQW
SHUGHILQLUHOFRORUGHODOOXP(VSRWFRQVLGHUDUXQDUHODFLyHQWUHWHPSHUDWXUDLFRORUDWqVTXHHQ
HVFDOIDU HO IHUUR DTXHVW SDVVD SHU WRWD XQD JDPPD GH FRORUV TXH YDQ GHO YHUPHOO IRVF DO WDURQMD
LQFDQGHVFHQW&DGDLQFUHPHQWGHWHPSHUDWXUDYDHPSDUHOODWDPEXQDXJPHQWGHO HQHUJLDUDGLDQW
HPHVD

1250(681(,;'(&203/,0(172%/,*$725,
1250(681(,;'(&203/,0(172%/,*$725,
/,0(172%/,*$725,
7RWV HOV HTXLSV L PDWHULDOV FRPSOLUDQ DPE OHV 1RUPHV 81(,; TXH OL FRUUHVSRQJXLQ LQGLFDGHV HQ
FDGDVFXQGHOV$SDUWDWVG DTXHVWD6HFFLy

3HU HVWDEOLU XQHV UHODFLRQV PpV SUHFLVHV HQWUH WHPSHUDWXUD L FRORU HV SUHQ FRP D SDWUy ´HO FRV
QHJUHµ TXH DOV HIHFWHV SUjFWLFV HV UHDOLW]D HPSUDQW XQD FDYLWDW D OHV SDUHWV GH OD TXDO HVWDQ
HQQHJULGHV DPE QHJUH GH IXP L GH O REHUWXUD GH OHV TXDOV VXUWHQ OHV UDGLDFLRQV (VFDOIDQW
XQLIRUPHPHQWHOFRVQHJUHDWHPSHUDWXUDFUHL[HQWLREVHUYDQWODFDYLWDWV DSUHFLDTXHVXUWSHUHOOD
XQD OOXP TXH HV WRUQD FDGD YHJDGD PpV EODQFD L PpV LQWHQVD D PHVXUD TXH DXJPHQWD OD
WHPSHUDWXUD GRQDQW RULJHQ D OD FRUED VREUH OD TXDO VH VLWXHQ OHV WHPSHUDWXUHV GH FRORU
UHSUHVHQWDGHVDOD),*85$

(Q HO FDV TXH HV UHTXHUHL[L DOJXQ PDWHULDO R HTXLS HOqFWULF HVSHFLDO QR FRQWHPSODW HQ 1RUPHV
81(,;V DSOLFDUjOD1RUPDXWLOLW]DGDHQODVHYDIDEULFDFLy

&$5$&7(5Ì67,48(6)Ì6,48(6'(/(6//806
&$5$&7(5Ì67,48(6)Ì6,48(6'(/(6//806
,48(6'(/(6//806
//80,&2/25
//80,&2/25
(V FRQVLGHUD TXH DSUR[LPDGDPHQW HO YXLWDQWD SHU FHQW   GH OHV LPSUHVVLRQV VHQVRULDOV
KXPDQHV VyQ GH QDWXUD zSWLFD DL[z HYLGqQFLD OD LPSRUWjQFLD GH OD OOXP DUWLILFLDO L QDWXUDO FRP D
YHKLFOHG LQIRUPDFLySHUDOGHVSOHJDPHQWGHTXDOVHYRODFWLYLWDW

/DWHPSHUDWXUDGHFRORUG XQDOOXPLQFDQGHVFHQWRYDULDGHGRVPLOVHWFHQWVJUDXV.HOYLQ . 
DWUHVPLOJUDXV.HOYLQ . /DWHPSHUDWXUDGHFRORUpVSDUWLFXODUPHQWLQWHUHVVDQWDPEUHODFLyD
OHVOOXPVIOXRUHVFHQW9DORUVRULHQWDWLXVGHWHPSHUDUXWHVGHFRORUV LQGLTXHQDO48$'5(

/D OOXP HV GHILQHL[ FRP OD VHQVDFLy SURGXwGD D O XOO KXPDQR SHU OHV RQHV HOHFWURPDJQqWLTXHV TXH
WUDQVSRUWHQHQHUJLDDWUDYpVGHO HVSDL



/D YHORFLWDW GH SURSDJDFLy GH OHV RQHV HOHFWURPDJQqWLTXHV pV GH WUHVFHQWV PLO TXLOzPHWUHV SHU
VHJRQ NPV / HTXDFLyTXHGyQDODYHORFLWDWGHSURSDJDFLyGHODOOXPpVODVHJHQW

v = λ· f



6HQW


Y YHORFLWDWGHSURSDJDFLy



λ ORQJLWXGG RQD



I IUHTqQFLDGHSURSDJDFLy

(O FDPS YLVLEOH SHU O XOO KXPj FRPSUqQ GHV GHO YHUPHOO RQHV PpV OODUJXHV  DO YLROHWD RQHV PpV
FXUWHV  FRQIURQWDQW HO YHUPHOO DPE OD ]RQD GH UDMRV LQIUDURMRV TXH QR VyQ YLVLEOHV L Wp SURSLHWDWV
FDORUtILTXHVLFRQIURQWDQWHOYLROHWDDPEOD]RQDGHUDMRVXOWUDYLROHWDTXHWDPSRFVyQYLVLEOHVSHUz
VHUYHL[HQSHUDIDYRULUOHVUHDFFLRQVIRWRTXtPLTXHV
2QHV HOHFWURPDJQqWLTXHV YLVLEOHV GH GLVWLQWD ORQJLWXG G RQD GRQHQ XQD SHUFHSFLy GLIHUHQW GHOV
REMHFWHV L GHO VHX FRORU (Q UHDOLWDW HO FRORU pV XQD VHQVDFLy zSWLFD TXH GHSqQ GHO FRQMXQW GH OHV
ORQJLWXGVG RQDTXHXQFRVUHIOH[D/DVHQVLELOLWDWGHO XOOKXPjpVPj[LPDSHUDOFRORUYHUGJURFL
FDXUjSLGDPHQWWDQWGHOFRVWDWXOWUDYLROHWDFRPGHOFRVWDWLQIUDURLJ8QDOOXPpVPRQRFURPjWLFDVL
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),*85$

5(1',0(17&5207,&
5(1',0(17&5207,&


/HV SURSLHWDWV G XQD OOXP HQ OD UHSURGXFFLyGH OD JDPPD GH FRORUV GH O HVSHFWUH YLVLEOH HV YDORUD
PLWMDQoDQW O tQGH[ GH UHQGLPHQW FURPjWLF GHQRPLQDW QRUPDOPHQW DPE OHV VLJOHV ,5& R 5D $L[t
GRQFVO tQGH[GHUHQGLPHQWFURPjWLFpVXQYDORUQXPqULFTXHUHODFLRQDHOUHQGLPHQWFURPjWLFGHOD
OOXPDPEHOGHODOOXPSUHVDFRPDSDWUy ,5&  UHDOLW]DQWVHEDVDQWVHHQDTXHVWFULWHULXQD
GHOHVFODVVLILFDFLRQVGHOHVIRQWVDUWLILFLDOVGHOOXP
48$'5(



(VFRQVLGHUDUjTXHXQDOOXPIOXRUHVFHQWWpXQtQGH[GHUHSURGXFFLyFURPjWLFDzSWLPVLHOVHX,5&pV
LJXDORPDMRUGHYXLWDQWDFLQF  ERVLO ,5&HVWjFRPSUqVHQWUHVHWDQWDLYXLWDQWDFLQF ,5&
 LUHJXODUVLHVWjHQWUHFLQTXDQWDLVHWDQWD ,5& / tQGH[GHUHQGLPHQWFURPjWLFKR
DSOLFDUHPSULQFLSDOPHQWDOHVOOXPVIOXRUHVFHQWV


//806(/Ë&75,48(6
//806(/Ë&75,48(6
&/$66,),&$&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(635,1&,3
&/$66,),&$&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(635,1&,3$/6'(/(6//806
&7(5Ì67,48(635,1&,3$/6'(/(6//806
$/6'(/(6//806

1RHVFRPSDUDUDQPDLHOV,5& 5D GHGXHVOOXPVDPEGLVWLQWDWHPSHUDWXUDGHFRORU

/HV SULQFLSDOV FODVVHV GH OOXPV L OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV SULQFLSDOV HV WUREHQ UHODFLRQDGHV DO
48$'5(

721$/,7$76'(/$//80,&2/256'(//80
721$/,7$76'(/$//80,&2/256'(//801250$/,7=$76$3/,&$
/80,&2/256'(//801250$/,7=$76$3/,&$76$/(6//806
1250$/,7=$76$3/,&$76$/(6//806
76$/(6//806
(O UHQGLPHQW FURPjWLF L OD WHPSHUDWXUD GH FRORU G XQD OOXP IOXRUHVFHQW GHSHQHQ GH OHV SROV
IOXRUHVFHQWVGLSRVLWDGHVDO LQWHULRUGHOWXE(OVFRORUVGHOOXPQRUPDOLW]DWVVyQHOVVHJHQWV






48$'5(*(1(5$/'(//806(;,6
48$'5(*(1(5$/'(//806(;,67(176(1(/0(5&$7
806(;,67(176(1(/0(5&$7
7(176(1(/0(5&$7
&RPDLQIRUPDFLyJHQHUDOHOVWLSXVGHOOXPVH[LVWHQWVDOPHUFDWQDFLRQDOLOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV
DSUR[LPDGHVV LQGLTXHQDO48$'5(

&RORU VLVPLOVLVPLOFLQFFHQWVJUDXV.HOYLQ  .  ©OOXPGH
GLDªWRQDOLWDWPROWIUHGDTXHV DSUR[LPDDODOOXPQDWXUDO6 HPSUDUjSHUDO
PRVWUDWJHGHFRORUVRSHUFUHDUXQDDWPRVIHUDIUHGDLGLQjPLFD

/HVWRQDOLWDWVGHOOXPSHUDOOXPVH[LVWHQWVDOPHUFDWQDFLRQDOWHQHQHOVVHJLHQWVVLJQLILFDWV

&RORU  TXDWUH PLOTXDWUH PLO FLQFFHQWV JUDXV .HOYLQ    .  
©OOXPEODQTXtVVLPDªWRQDOLWDWTXHOFRPIUHGDIjFLOPHQWDUPRQL]DEOHDPEOD
OOXPQDWXUDO6 HPSUDUjSHULQWHJUDUODOOXPDUWLILFLDODPEODQDWXUDO
&RORU  WUHV PLO  WUHV PLO FLQFFHQWV JUDXV .HOYLQ  .  ©OOXP
EODQFDª WRQDOLWDW TXHOFRP FjOLGD 6 HPSUDUj SHU D OD FUHDFLy G DWPRVIHUHV
UHOD[DQWVLtQWLPHV



7RQDOLWDW7: EODQFOOXP'LD WHPSHUDWXUDGHFRORU!.



7RQDOLWDW 1: EODQFIUHG EODQFQHXWUH  WHPSHUDWXUD GH FRORU  . L
.UHVSHFWLYDPHQW



7RQDOLWDW:1 EODQFVFjOLGV WHPSHUDWXUDGHFRORU .

7,386'(&$648(761250$/,7=$763(5$
7,386'(&$648(761250$/,7=$763(5$//806
61250$/,7=$763(5$//806
//806

(QWUHHOVFRORUVQRUPDOLW]DWVHVWUREHQHQHOPHUFDWDOWUHVFRORUVTXHIDFLOLWHQXQHVSHFWUHDPSOLGH
WRQDOLWDWVSHUDOHVGLVWLQWHVDSOLFDFLRQVSDUWLFXODUV

(OVFDVTXHWVQRUPDOLW]DWVPpVHPSOHDWVHQODIDEULFDFLyGHOOXPVV LQGLTXHQDOD),*85$

//806'(),/$0(172,1&$1'(6&(17
//806'(),/$0(172,1&$1'(6&(17
,1&$1'(6&(17

3HUHOHJLUODWHPSHUDWXUDGHFRORUHQIXQFLyGHODLOXPLQjQFLD QLYHOOG LOÃOXPLQDFLyHQOX[ V XWLOLW]DUj
HOGLDJUDPDGHOD),*85$ GLDJUDPDGH.UXLWKRI HQHOTXHHVYHXFODUDPHQWTXHWRWVHOV
WLSXVGHIOXRUHVFHQWVVyQGHSRVVLEOHXWLOLW]DFLyHQHOQLYHOOGHOX[

/OXPVLQFDQGHVFHQWVQRUPDWLYDWqFQLFD
/HVOOXPVLQFDQGHVFHQWVG DPSROODFODUDRJXDL[DGDFRPSOLUDQDPEOD1RUPD81((1
/OXPVGHILODPHQWGHZROIUDPLSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDO



(OVFDVTXHWV((%FRPSOLUDQDPEOD1RUPD81((1  L  &DVTXHWVL
SRUWDOjPSDGHV SHU D HQOOXPHQDW JHQHUDO L DPE OD 1RUPD 81( (1  (VFDOIDPHQW GH
FDVTXHWGHOOXP0qWRGHGHPHVXUD






(OVSRUWDOjPSDGHVDPEURVFD(GLVRQFRPSOLUDQDPEOD1RUPD81((13RUWDOjPSDGHV
DPEURVFD(GLVRQ



&ODVVLILFDFLyFRPSOHWDGHOHVOOXPVLQFDQGHVFHQWVVHJRQVQRUPHVDPHULFDQHV ,(6 
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/HVOOXPVLQFDQGHVFHQWVSRGHQFODVVLILFDUVHHQVLVIRUPHVGLVWLQWHV
$WPRVIHUDLQWHUQD


7LSXV%HOILODPHQWIXQFLRQDHQHOEXLW



7LSXV&HOILODPHQWIXQFLRQDHQJDVLQHUW

)RUPDGHOEXOE



*ROLDW



*ROLDWGHWUHVFRQWDFWHV



'HGLVF



0LJSUHIRFDO



*ROLDWSUHIRFDO



0LJGREOHFODYLOOD



0LJGREOHERUQD



*ROLDWGREOHERUQD



7LSXV$EXOEHVWjQGDUG



7LSXV&EXOEGHFDQHOREUH



7LSXV)EXOEGHIODPD



7LSXV*EXOEJOREXODURHVIqULF



7LSXV3$5(//EXOESDUDEzOLF



7LSXV3R36EXOEGHSHUD FXUWROODUJ 



7LSXV5EXOEUHIOHFWRU

)LODPHQW6 XVHQJUDQYDULHWDWGHWLSXVG HVWUXFWXUDGHOILODPHQW/ HVWUXFWXUDGHOILODPHQWHVGHVLJQD
SHUXQDOOHWUDROOHWUHVSHULQGLFDUVLHOILOpVUHFWHRHVWjHQURWOODWLSHUXQQ~PHURDUELWUDULVHJXLWGH
YHJDGHV SHU XQD OOHWUD SHU LQGLFDU OD GLVSRVLFLy GHO ILODPHQW VREUH HOV VXSRUWV 6L OHV OOHWUHV SUHIL[
LQFORXHQXQD6 UHFWH HOILOpVUHFWHROOHXJHUDPHQWRQGXODWVLLQFORXHQXQD& ERELQD HOILOHVWj
HQURWOODW HQ HVSLUDO R SURIXQGDPHQW DUULVVDW VL LQFORXHQ OHV OOHWUHV && ERELQD GHEDQDGD  HO ILO
DTXHVWD HQURWOODW VHJRQV XQD HVSLUDO L DTXHVWD HVSLUDO HQURWOODGD DO VHX WRUQ VHJRQV XQD QRYD
HVSLUDO



7LSXV6EXOEFzQLF

7LSXVGyQDVHUYHL



7LSXV7EXOEWXEXODU



$FDEDWGHOEXOE

(QOOXPHQDW*HQHUDO
o /OXPVGHEXOEWUDQVSDUHQW



7UDQVSDUHQW

o /OXPVGHEXOEHVPHULODWLQWHULRUPHQW



(VPHULODW

o /OXPVGHEXOEGHJOREXVEODQF



%ODQF

o /OXPVGHEXOEGHJOREXVSODWHMDW



3ODWHMDW

o /OXPVGHEXOEEODQFGHOX[H



%ODQFOX[H

o (QOOXPHQDGDHVSHFLDO



/OXPVRODU

o /OXPVGHOOXPVRODU



3LQWDWLQWHULRUPHQW

o /OXPVGHFRUDWLYHV



3LQWDWH[WHULRUPHQW

o /OXPVSHUDVHUYHLGXU



9LGUHGHFRORU

o /OXPVGHWUHVILODPHQWV OOXPV 



$PEUHYHVWLPHQWH[WHULRU

o /OXPVWXEXODUV



'HEDLRQHWD



'HFDQHOREUH



,QWHUPHGL



0LJ



0LJGHWUHVFRQWDFWHV



6XSHULRU

&DVTXHW

o /OXPVGHYLEUDFLy
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(QOOXPHQDWGLYHUV



/OXPVSHUXVDUDPEHLQHVLFRPDLQGLFDGRUV



/OXPVSHUDOVHUYHLG DYLDFLy



/OXPVSHUDOVHUYHLHQFDVHVGHFDPS



/OXPVG DOWDWHQVLy
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/OXPVGHEDL[DWHQVLy



/OXPVG ~VPDUt



/OXPVG ~VHQPLQHV



/OXPVG ~VHQzSWLFD
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/OXPVSHUDOUHYHODW



/OXPVGHSURMHFFLyGHSHOÃOtFXOHV
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/OXPVSHUDVHQ\DOVGHFLUXFXODFLy

'HILODPHQWV
PHWjOÃOLFV
LQFDQGHVFHQWV

0L[WD

'HGHVFjUUHJD
HQDWPRVIHUD
JDVRVD



$PSROODGH
TXDUVJDVLQHUWL
KDORJHQ

,QFDQGHVFqQFLD
PpVGHVFjUUHJD

'HYDSRUGH
PHUFXULGH
EDL[DSUHVVLy

'HYDSRUGH
PHUFXULG DOWD
SUHVVLy

KRUHV

*URFRU GDXUDW 

D


/6



'HQRPLQDFLy

8 9 

3RUWDOjPSDGH
 PP  / PP 
V

)OX[
'XUDGD
OOXPLQyV DPLWMDQD $QJOHGH 'LVWjQFLD
GH
UDGLDFLy
VHJXUHWDW
 /P 
+

 (













/OXP
HVWjQGDUG

 (












 (














&RORUGHOOXP
&RORUGHOOXP

(ILFLqQFLD
(ILFLqQFLD

 (











PZ
PZ

KRUHV

%ODQFFjOLG

D









4XDUVLRGH

KRUHV

%ODQFEULOODQW

D

/OXPEDUUHMD

KRUHV

%ODQFEULOODQW

D

/,

KRUHV

)UHGVEODQF
QRUPDOFjOLGV






KRUHV

%ODYyVEODQF
EULOODQW

/3









 (









/OXPWXEJUXS









 (











 (


 

   







   







ILQV
D
ILQV

D








 







/OXPSHUD


 (


 

D

)LQVD /OXPJOREXV  (



D



D



3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6

/OXPHVIqULFD  (



*OREXV
KRUHV



/7



90$PE
KDORJHQXUV

96DOWDSUHVVLy



(VWjQGDUG

90QRUP

9DSRUGHVRGL
G DOWDSUHVVLy



9LGDPLWMD

9LGD
HFRQzPLFD
HFRQzPLFD

)OXRUHVFHQW

D




%XOEGHYLGUHL
JDVLQHUW

*URFIRUW



/OXPVSHUDOVHUYHLGHWUHQVLORFRPRWRUHV

7LSXVEjVLF
7LSXVEjVLF



7LSXVGH
$EUHYLDWXUD 3 : 
OOXP

48$'5(

&ODVVLILFDFLy
&ODVVLILFDFLy

96EDL[D
SUHVVLy QR
XWLOLW]DGDHQ
LQWHU 







9DSRUGH
VRGLGHEDL[D
SUHVVLy









)LQHVWUD



6 ,V

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6











6 ,V





6 ,V

























/&(

3$5(// 




/OXPYLGUH
SUHPVDWEDL[
YROWDWJH





$FRSODPHQW

URVFDW







$PE
9

q









(









q



(









q



(









q



(









q



(









q



(









q






3$5(//




/OXPYLGUH
SUHPVDW













 (













 (













/+



/OXP
KDOzJHQD
UHIOHFWRUD



*









q



/+



/OXP
KDOzJHQD

 (













 (













 5V













 5V

















 (







/OXP
KDOzJHQD
FODUD









/+








/OXP
KDOzJHQD





 5 


/90$)
3$5(// 


/OXPGHYLGUH  *[G
SUHPVDW













/OXP
UHIOHFWRUD

 (









q





 ((

  



q





 ((

  



q





 (









q





 (









q





 (









q





 (









q



3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





/OXPYDSRU 
PHUFXULDOWD
SUHVVLy


(







 



(







 







(







 







(





  







(





  



/OXP
 (
KDORJHQXUV
PHWjOÃOLFVDOWD  (
SUHVVLy





  







  



/OXPYDSRU
VRGLDOWD
SUHVVLy

 (







 



 (







 





(





  





(





  







:)/
q








0)/
q 



/5

163
q



/+$)





/96$3





3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





/90$35 




/05





/OXPYDSRU  (
PHUFXULDOWD
SUHVVLy
 (
UHIOHFWRUD







 q









 q



/OXPOOXP
EDUUHMD

 (















q




/+$35





/)



/OXP
 (
KDORJHQXUV
PHWjOÃOLFVDOWD
SUHVVLy
UHIOHFWRUV





  q





7:



*













1:



*













::



*













1:



*













1:



*













7:



*













1:



*













::



*













1:



*













::



*













7:



*













1:



*













::



*













1: /OXP
IOXRUHVFHQW
1: HVWjQGDUG



*















*













1: 



*













1: 



*













1:





*













::





*













1: 



*













1: 



*













1:





*













::





*













7: 



*













1:





*

































::

1: /OXP
IOXRUHVFHQW
WULIyVIRU
1:



*













1:



*













::

::



*















3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





/)



/)




 /OXP
IOXRUHVFHQW



*

















*

















*

















*

















*

















*













1: /OXP
IOXRUHVFHQW



*J













1:



*J















*J















*J















*J



































3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





1: /OXP
IOXRUHVFHQW
:: WULIyVIRU



*J















*J













1:



*J













::



*J













0LUURU




3/'X/X[ 


/OXP

GHVFjUUHJD
EDL[DSUHVVLy 

*











*















*













/OXP

GHVFjUUHJD
EDL[DSUHVVLy
SULVPjWLFD 













6/




(

/+5



/OXPKDOzJHQD 
UHIOHFWRUD

%G







 q





/+



/OXPKDOzJHQD 

*< 






















'(/,66,6%$,;92/7$7*(3(5$352-(&7256
'(/,66,6%$,;92/7$7*(3(5$352-(&7256%$,;92/7$7*(,'2:1
*(3(5$352-(&7256%$,;92/7$7*(,'2:1/,*+76
%$,;92/7$7*(,'2:1/,*+76%$,;
/,*+76%$,;
92/7$7*(
92/7$7*(
7LSXVGH $EUHXMD
OOXP

3:

DOWXUD



/+



/OXPKDOzJHQD 

*









/+5



/OXPKDOzJHQD 
UHIOHFWRUD

%G







/+5



/OXPKDOzJHQD 
UHIOHFWRUD

%G





/+



/OXPKDOzJHQD 

*< 



3$5(// 


/OXPYLGUH
SUHPVDW

/+

/OXPKDOzJHQD 
UHIOHFWRUD











'HQRPLQDFLy 8 9  3RUWDOjP 
/ )OX[OOXPLQyV 5HQG $QJOHGH 'XUDGD 'LVWjQFL
SDGHV PP  PP 
 /P 
OFG UDGLDFLy DPLWMDQ DGH
DK VHJXUHW
DW









 q







 q













$GDSWDP  
HQWURVF



 q;q 



*



 q













0XOWL

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





48$'5(
%XOEQRUPDO%XOEHVIqULFUHGXwW
(OV WLSXV VyQ FODUD PDW SLQWDGD EODX  ²G DOWD WHPSHUDWXUD GH FRORUV
HWF
%XOEQRUPDOUHIRUoDW%XOEHVIqULFUHGXwWUHIRUoDW
6yQUHVLVWHQWVD[RFVLYLEUDFLRQV
6 XWLOLW]HQHQSDUFVG DWUDFFLRQV
%XOEGHFRUDWLX


%XOEQRUPDO UHIOHFWRULQFRUSRUDW 



%XOE UHGXwW WLSXV YHOD OOLVD R
DUULVVDGD 



9LGUHSUHPVDW

%XOEUHIOHFWRU
&ODVVHVGHOOXPV
LQFDQGHVFHQWVDPEEXOE
GHYLGUHLJDVLQHUW
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/OXP LQGLUHFWD ² DSDUDGRUV L
H[SRVLFLRQV



'H IRUQ ² ORFDOV DPE WHPSHUDWXUD
DOWD
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/OXPVSHUDHVWXGLLWHDWUH)LODPHQWFRQFHQWUDWG DOWDLQWHQVLWDW
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GHJDVLQHUW
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/HV OOXPV LQFDQGHVFHQWV DPE EXOE GH YLGUH L ILODPHQW HQ DWPRVIHUD GH JDV LQHUW HV WUREHQ
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6 XWLOLW]DUDQ HQ DSDUHOOV TXH
LPSHGHL[LQ OD YLVLy GLUHFWD GH
ODOOXP
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G DFXPXODGRUVDPEO DXWRQRPLDQHFHVVjULDSHUJDUDQWLUHOIXQFLRQDPHQWGHO HQOOXPHQDWGHTXLUzIDQ
HQVLWXDFLRQVG HPHUJqQFLDSHUIDOODGDGHOD[DU[DSULQFLSDO

7HQHQ XQD WHPSHUDWXUD GH
FRORU VXSHULRUV D OHV
LQFDQGHVFHQWV
QRUPDOV
8WLOLW]DFLyHQWDXOHVGHWUHEDOO

/HVFDUDFWHUtVWLTXHVG DTXHVWHVOOXPVV LQGLTXHQDO48$'5(
48$'5(
//806,1&$1'(6&(176'(9(/$

5HYHVWLPHQW LQWHUQ GH FRORU
JURFWDURQMD

7LSXVGH
EXOE
EXOE

6 XWLOLW]DUj
SHU
UHEXWMDU
LQVHFWHV WHUUDVVHVMDUGLQV 

/OLVFODU

)DEULFDGDHQHOVFRORUVEODQF
RSDF JURF YHUPHOO EODX
YHUG

$UULVVDW
FODU

6 XWLOLW]DUjHQJDUODQGHV

3RWqQFLD
YDWRSV
YDWRSV

7LSXVGH
FDVTXHW
FDVTXHW

5HGXwW
HVIqULFFODU

5HGXwW

)OX[
OOXPLQyV
OOXPLQyV



%((

 



%((

 



%((

 



%((





3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6

7HQVLyOOXPYROWV
7HQVLyOOXPYROWV

)OX[
OOXPLQyV
OOXPLQyV



((







((







((







((







((







((





8WLOLW]DFLy
8WLOLW]DFLy
6 XWLOLW]DUj HQ DSDUHOOV
G HQOOXPHQDW DPE SDQWDOOD
LHQDSOLFVDSDQWDOODWV

6 XWLOLW]DUj HQ DSDUHOOV
G HQOOXPHQDW GH WLSXV
DUDQ\D HVWLOFOjVVLF 



/03$5(6,1&$1'(6&(176(6)Ë5,48(6

7HQVLyOOXPYROWV
7HQVLyOOXPYROWV

3HU D SHWLWV DSDUHOOV L
FRPDOOXPVGHVHQ\DO

//806,1&$1'(6&(1763(5$48,5Ó)$16
//806,1&$1'(6&(1763(5$48,5Ó)$16
3(5$48,5Ó)$16


7LSXVGH
7LSXVGH
FDVTXHW
FDVTXHW

6 XWLOLW]DUj SHU D PLOORU
GLIXVLy GH OD OOXP HQ
DSDUHOOVLDSOLFV


(Q HQOOXPHQDW LQGLUHFWH HQ
DSDUHOOV
DPE
UHIOHFWRU
HQOOXPHQDWGHFRUDWLX 

48$'5(

3RWqQFLD
YDWRSV
YDWRSV

6 XWLOLW]DUj HQ DSDUHOOV
G HQOOXPHQDW VRWPHVRV D
[RFVLYLEUDFLRQV





7LSXVGH
EXOE
EXOE

SHU
EDWHULD
HQ
HQOOXPHQDWGHVHJXUHWDW

/OLV PDW 
3HUOD 


((





((







((







((







((







((







((







((





8WLOLW]DFLy
8WLOLW]DFLy
$UULVVDW
PDW
3HUOD 

6 XWLOLW]DUj HQ DSDUHOOV
G HQOOXPHQDW TXH RFXOWLQ
ODVHYDYLVLyGLUHFWD

$UULVVDW
PDW

3HO VHX EDL[ YROWDWJH
V XWLOLW]DUj DOLPHQWDGD





3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6
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/ DOWD WHPSHUDWXUD GHO ILODPHQW GH OHV OOXPV LQFDQGHVFHQWV QRUPDOV SURYRFD O HYDSRUDFLy GH
SDUWtFXOHVGHWXQJVWqLODFRQGHQVDFLySRVWHULRUGHOHVPDWHL[HVDODSDUHWLQWHUQDGHOEXOEDPEHO
FRQVHFXHQWHQQHJULPHQWGHOPDWHL[3HUHYLWDUKRV DJUHJDDOJDVLQHUWTXHRPSOHHOEXOE DPSROOD 
XQ HOHPHQW KDORJHQ LRGH  TXH ID TXH HO WXQJVWq HYDSRUDW GHO ILODPHQW IRUPL DPE O KDORJHQ XQ
FRPSRVWJDVyVKDORJHQWXQJVWqTXHHQFRQWDFWHDPEHOILODPHQWLQFDQGHVFHQWHVGHVFRPSRQVSHU
O DOWD WHPSHUDWXUD HQ HO WXQJVWq TXH HV WRUQD D GLSRVLWDU HQ HO ILODPHQW L HQ O KDORJHQ TXH WRUQD D
LQLFLDUHOFLFOHGHUHJHQHUDFLy/ HPEROFDOOWXEXODU DPSROOD GHOHVOOXPVGHFLFOHKDORJHQHVIDEULFD
DPEFULVWDOOHVSHFLDOGHTXDUVSHUSHUPHWUHOHVDOWHVWHPSHUDWXUHVTXHHOFLFOHUHJHQHUDWLXQHFHVVLWD

[
[
[
[

/ RFXSDFLyGHOOXPVKDOzJHQHVpVPROWFRUUHQWVHQDSDUHOOVGHSURMHFWRU SURMHFFLyG LPDWJHVHVWXGLV
L WHDWUHV IRWRJUDILD SURMHFWRUV HQ JHQHUDO L SURMHFWRUV DPE PLUDOOV GLFUyWLFRV L OOXPV KDOzJHQHV GH
PROWEDL[DWHQVLy 



/D WHQVLy LQIHULRU D 9 HV GHILQHL[ FRP D WHQVLy PROW EDL[D 3HU D HQOOXPHQDW OHV WHQVLRQV PROW
EDL[HV VH FLUFXPVFULXHQ JDLUHEp VHPSUH D  L 9 $WqV TXH OD WHQVLy QRUPDO GH [DU[D pV GH
9 VXSRVD OD XWLOLW]DFLy GH WUDQVIRUPDGRU UHGXFWRU GH WHQVLy /HV SURSLHWDWV IRQDPHQWDOV G XQD
OOXPDPROWEDL[DWHQVLyVyQOHVVHJHQWV
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(OILODPHQWpVWDQSHWLWTXHUHVXOWDXQDYHUWDGHUDIRQWSXQWXDOLSHUDL[zHV
FRQWURODUjIjFLOPHQWHOIHL[DPEJUDQSUHFLVLyPLWMDQoDQWUHIOHFWRUVROHQWV



(OUHQGLPHQW OPZ pVPDMRUTXHHQOHVLQFDQGHVFHQWVQRUPDOV



3URGXHL[HQOOXPGHPDMRUWHPSHUDWXUDGHFRORU N ODTXDOFRVD
ID TXH OD OOXP VLJXL QRUPDOPHQW PpV EULOODQW L PpV EODQFD TXH OHV DOWUHV
OOXPV LQFDQGHVFHQWV OD TXDO FRVD IDFLOLWDUj XQD SHUFHSFLy PpV H[DFWD GHOV
FRORUV WHL[LWVTXDGUHVWDSLVVRVHWF 



/OXPV GH :9 GRQHQ LOÃOXPLQDFLy PLOORU TXH OD 3$5(// : L OHV GH
:9ODGRQHQPLOORUTXHOD3$5(//:SHUODTXDOFRVDO HFRQRPLD
VHUj PDMRU VREUHWRW HQ JDOHULHV L FHQWUHV FRPHUFLDOV G HOHYDW QRPEUH GH
OOXPV3$5(//



(OV ILODPHQWV GH PROW EDL[D WHQVLy VyQ PpV UREXVWRV L GH PDMRU GXUDGD
UHVLVWLQWPLOORUHOVFRSVLYLEUDFLRQVTXHHOVLQFHQGHVFHQWVQRUPDOV

6HUDQIDEULFDGDDPEEXOEGHYLGUHSUHPVDWHQHOWLSXVVHJHQWV


6327SURGXFWRUDG XQIHL[OOXPLQyVHVWUHW



)/22'SURGXFWRUDG XQIHL[OOXPLQyVPLJRDPSOH

/DVHYDXWLOLW]DFLyVHUjHQHQOOXPHQDWGHFRUDWLX DPEPLUDOOGHOOXPIUHGD HQH[SRVLFLRQVPXVHXV
YHVWtEXOV FHUWHV RILFLQHV DSDUDGRUV HWF VHUj DFFHSWDW O RFXSDFLy FRPELQDW DPE O HQOOXPHQDW
IOXRUHVFHQW/HVGH:V XWLOLW]DUDQHQJUDQVDOWXUHVGHPXQWDWJH HVJOpVLHVDQXQFLVPRQXPHQWV
HWF 
(Q SLVFLQD L SHU D HQOOXPHQDW VXEDTXjWLF VHUDQ LQWURGXwGHV HQ DUPDGXUD WRWDOPHQW HVWDQFD ,3
FRQVWUXwGDHQEURQ]H
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/HVOOXPVGHFLFOHKDORJHQWXQJVWqWHQHQXQDGHJUDGDFLyPROWSHWLWDGHOIOX[
OOXPLQyVDOOODUJGHODYLGDGHODOOXP



/D VHJXUHWDW pV PDMRU VL HV WRTXHQ DFFLGHQWDOPHQW HOV FDEOHV QXV VyQ
LQWUtQVHFDPHQWVHJXUHV 



+DQ SHUPqV OD LQWURGXFFLy GH OOXPV PLQLDWXUD GH UHIOHFWRUV DPE IDFHWHV
OOXP GH TXDUVLRGHWXQJVWq HQYROWDWV G XQ UHIOHFWRU GH YLGUH HPPRWODPHQW
GLVVHQ\DW DPE IDFHWHV PLQLDWXUD FDOFXODGHV H[DFWDPHQW PLWMDQoDQW
RUGLQDGRUSHUUHIOHFWLUODOOXPHQXQDGLUHFFLyFRQFUHWDVHQWFDGDIDFHWDXQ
YHUWDGHUPLUDOOHQPLQLDWXUD 



/HV WUDFHV G KDORJHQ LRGH  DIHJLGHV DO JDV LQHUW GH O DPSROOD DMXGD D
SURORQJDU OD GXUDGD GHO ILODPHQW GH WXQJVWq L SHU WDQW DXJPHQWD OD YLGD
GHODOOXP



/ LQFRQYHQLHQW SULQFLSDO pV TXH UHVXOWD QHFHVVDUL QR WRFDU OD OOXP DPE HOV
GLWVQXVDWqVTXHOHVHPSUHPWHVIDQTXHODOOXPHVGHFRORULHQHQFHQGUHODL
TXHHVWUHQTXL/HVOOXPVDPEUHIOHFWRUVHVXEMHFWDUDQQRPpVSHUO H[WHULRU
GHOUHIOHFWRUV
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$UUHQFDGD
o $UUHQFDGDQRUPDODPESUHFDOIDPHQWGHFjWRGHLFDUEDVVHWD

/HV OOXPV IOXRUHVFHQWV H[LVWHL[HQ HQ XQD JDPPHV GH FRORUV IRUWV L HQ GLYHUVRV WLSXV GH EODQFV (OV
FRORUV YHUPHOOV URVDW JURF YHUG L EODX V XVHQ SHU D HIHFWHV GHFRUDWLXV PHQWUH TXH HOV DOODQFHJLV
VHUYHL[HQ WDQW SHU D ILQV GHFRUDWLXV FRP SHU D HQOOXPHQDW JHQHUDO 7RWHV OHV OOXPV IOXRUHVFHQWV
H[FHSWH OD JURJD L OD YHUPHOOD VyQ EODQTXHV TXDQ QR HVWDQ HQFHVHV 'LIHUHQWV SURGXFWHV
IRVIRUHVFHQWVSURGXHL[HQGLVWLQWVFRORUVLWRQVTXDQ DVOOXPVV HQFHQHQ

o $UUHQFDGDUjSLGDDPESUHFDOIDPHQWGHFjWRGHLVHQVHFDUEDVVHWD
o $UUHQFDGD LQVWDQWiQL DPE UHDFWjQFLD HVSHFLDO GH GREOH UHVVRQjQFLD L
VHQVHFDUEDVVHWD
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'LVWULEXFLyGHOIOX[
o )OX[QRUPDO

/HVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOHVOOXPVKDOzJHQHVSHUDSURMHFWRUVGLFUyWLFRV OOXP
IUHGD DOLPHQWDWVDPROWEDL[DWHQVLyV LQGLTXHQDO48$'5(

7HPSHUDWXUDGH
FRORU

(PLVVLyGHIOX[



/HVOOXPVIOXRUHVFHQWVEODQTXHVHVSURMHFWHQSHUFRPELQDUWUHVHOHPHQWVLPSRUWDQWV
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5HQGLPHQWPpVOOXPDPEPHQ\VFRQVXP HFRQRPLD 

GLjPHWUHPpVUHGXwWTXHHHVWjQGDUGGHWUHQWDYXLWPLOÃOtPHWUHV PP PRWLXSHOTXDOHQHOVOOXPV
HVWDOYLDGRUHVG HQHUJLDV KDLQWURGXwWHOWXEGHGLjPHWUHYLQWLVLVPLOÃOtPHWUHV PP 



5HVWLWXFLyGHFRORUUHYHOHQODEHOOHVDGHOVPDWHULDOVSLQWDWV



©%ODQFRUªDSDUHQoDHQFRORUDPEUHODFLyDODOOXPQDWXUDORDPEUHODFLyD
OHVOOXPVLQFDQGHVFHQWV

/ HOHFFLyGHOUHYHVWLPHQWGHIzVIRUDIHFWDO DSDUHQoDLTXDOLWDWGHOFRORULDOUHQGLPHQWOOXPLQyVGHOD
OOXP (Q OD JDPPD JHQHUDO GH OHV FULGHV OOXPV G DOW UHQGLPHQW V XWLOLW]HQ KDORIRVIDWRV DPE
YDULDFLRQVHQODEDUUHMDGHOVHOHPHQWVSHUDFRQVHJXLUGLIHUHQWVEODQFV8QGHVHQYROXSDPHQWUHFHQW
KR FRQVWLWXHL[ OD OOXP WULIyVIRU TXH HV EDVD HQ O RFXSDFLy GH WUHV IzVIRUV FDGDVFXQ GHOV TXDOV
SURGXHL[ XQD FRQFHQWUDFLy G HQHUJLD HQ XQD SDUW GLIHUHQW GH O HVSHFWUH $L[z SRW DSUHFLDUVH
FRPSDUDQW O HVSHFWUH G XQD OOXP ©EODQFDª RUGLQjULD DPE XQD OOXP WULIyVIRU (O UHVXOWDW pV XQD OOXP
G DOWUHQGLPHQWRHILFjFLDOOXPLQRVDLERQDTXDOLWDWGHFRORU ,5&R5D  

/ HOHFFLy HQWUH ©EODQFVª IOXRUHVFHQWV DIHFWD DOKRUD DO UHQGLPHQW L D OHV SURSLHWDWV UHVWLWX\HQWV GHO
FRORU

(OV YDORUV GH FDUDFWHUtVWLTXHV SHU D OD QRYD JHQHUDFLy GH OOXPV IOXRUHVFHQWV 6\OYDQLD GH YLQWLVLV
PLOÃOtPHWUHV PP GHGLjPHWUHHVGRQHQDO48$'5(SHUDOHVOOXPVG KDORIyVIRULDO
48$'5(SHUDOHVOOXPVWULIyVIRU

(O FRORU EODQF IUHG TXDWUH PLOTXDWUH PLO FLQFFHQWV JUDXV .HOYLQ  .  DPE tQGH[V GH
UHQGLPHQWGHFRORU


,5& GLVFUHW V HPSUDUjHQO LOÃOXPLQDFLyLQGXVWULDO



,5&  ER  V HPSUDUj HQ RILFLQHV ERWLJXHV GH URED JUDQV PDJDW]HPV
KRVSLWDOVLHVFROHV



48$'5(

,5& zSWLP V HPSUDUjHQIORULVWHULHVOOLEUHULHVJDOHULHVG DUWLVDORQVGH
PRGD

(OFRORUEODQFFjOLGWUHVPLOWUHVPLOFLQFFHQWVJUDXV.HOYLQ ª. SURSRUFLRQDHOPpVDOW
UHQGLPHQW GH OHV OOXPV IOXRUHVFHQWV EODQTXHV $FFHQWXDHO WDURQMD HO JURF L HOJURFYHUGyV D FRVWD
G DOWUHVFRORUV6 XVDUjTXDQVLJXLPpVLPSRUWDQWXQDOWUHQGLPHQWTXHXQDUHVWLWXFLyGHFRORUDPE
tQGH[VGHUHQGLPHQWGHFRORU


,5& GLVFUHW pVG RFXSDFLyPROWOLPLWDW



,5&  ER  ODVHYD WRQDOLWDW pV ULFD HQYHUPHOOV TXH GRQHQ ERQDVSHFWHD
SHUVRQHV L DOLPHQWV V HPSUDUj HQ ORFDOV G DUWLFOHV DOLPHQWDULV EDUV
FDIHWHULHVLUHVWDXUDQWV
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OP 





5&  zSWLP  OD VHYD WRQDOLWDW GH OOXP pV VLPLODU D OD LQFDQGHVFqQFLD
V HPSUDUj HQ KDELWDWJHV UHVWDXUDQWV VDOHV GH UHFUHDFLy VDOHV
G HVSHFWDFOHVHVJOpVLHVHWF

(O FRORU OOXP GLD QRUPDO VLV PLOVLV PLO FLQFFHQWV JUDXV .HOYLQ  .  SUHVHQWD XQD
FRORUDFLyPROWIUHGDDPESUHGRPLQLGHOHVUDGLDFLRQVEODYHVDPEtQGH[VGHUHQGLPHQWGHFRORU


,5& GLVFUHW QRPpVpVXVDWHQSDwVRVGHFOLPDPROWFjOLG



,5& ER DPEQLYHOOVGHOX[HQDSDUDGRUV

,5& 5D 

.

5HQGLPHQWOOXPLQyV
5HQGLPHQWOOXPLQyV
WXE 
OP: 

































































,5& 5D 

5HQGLPHQWOOXPLQyV
5HQGLPHQWOOXPLQyV
WXE 

3RWqQFLDOOXP
3RWqQFLDOOXP

)OX[
)OX[

:

OP 





,5& zSWLP DPEQLYHOOVGHOX[VHUjXVDWHQERWLJXHVGHWHL[LWV
SHOOHWHUVWLQWRUHULHVLHQJHQHUDOHQLQG~VWULD
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$FDXVDGHODQHFHVVLWDWHVWDOYLHQHUJqWLFLWHQLQWHQFRPSWHTXHOHVOOXPVIOXRUHVFHQWVIXQFLRQHQDPE
PpVHILFjFLDDIUHTqQFLHVPpVDOWHVTXHOHVQRUPDOV +]D(XURSD+]D$PqULFD /HVPLOORUV
WHFQRORJLHVGHODOOXPIOXRUHVFHQWHVFRPELQHQDPEO HOHFWUzQLFDPRGHUQDSHUDO HVWDOYLHQHUJqWLFL
ILQHQ]HURDL[tFRPSHUPLOORUDUHOFRQIRUWLFRPRGLWDWG XVXDUL

3HUDFRQVHJXLUTXHHVSXJXLREWHQLUHVWDOYLVXEVWDQFLDOG HQHUJLDHQOHVGHVSHVHVG HQOOXPHQDWVHQVH
FDSUHGXFFLyGHODTXDOLWDWV KDQGLVVHQ\DWOHVOOXPVGHGLjPHWUHYLQWLVLVPLOÃOtPHWUHV PP MDTXH
HQ UHGXLUVHHO GLjPHWUH DXJPHQWD OD GHQVLWDW GH OD UDGLDFLy 89 XOWUDYLROHWD HQHO UHYHVWLPHQW GH
IzVIRU OD TXDO FRVD PLOORUD HO UHQGLPHQW HQ OD FRQYHUVLy UDGLDFLy 89 HQ OOXP YLVLEOH R VLJXL HQ
IOXRUHVFqQFLD

(OVEDODVWRVWUDGLFLRQDOV UHDFWjQFLHV VyQGHVSODoDWVSHUEDODVWHOHFWUzQLFVTXHKDQYHQoXWODEDUUHUD
GHOV  +] HPSOHDGD SHU DTXH,ORV $PE HO EDODVW WUDGLFLRQDO OD EDUUHUD G HILFjFLD HVWj HQ 
,P: PHQWUH TXH UHVVz O HOHFWUzQLF V DUULED DOV  OP: D PpV D PpV HO EDODVW HOHFWUzQLF
FRQVXPHL[PHQ\VLPLOORUDHOIDFWRUGHSRWqQFLDILQVDHYLWDQWO RFXSDFLyGHFRQGHQVDGRUV

(OJDVLQHUWGHOWXE HQHOVOOXPVFRQYHQFLRQDOV$UJy WpFRPSULQFLSDOIXQFLyGHPLOORUDUHOUHQGLPHQW
GH OD GHVFjUUHJD JDVRVD DXJPHQWDQW OD SUREDELOLWDW GH [RFV GHOV jWRPV GH PHUFXUL DPE HOV
HOHFWURQV (O GLW JDV VRO VHU $UJy 8Q GHVHQYROXSDPHQW UHFHQW KD LQWURGXwW DQD EDUUHMD GH
.ULSWyQ1Hy TXH FRQVWLWXHL[ XQ JDV G DUUHQFDGD PpV HILFLHQW TXDQ HV FRPELQD DPE XQ WXE GH
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7HPSHUDWXUDGH
FRORU
FRORU
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(O FRORU EODQF IUHG HVSHFLDO R GH OX[H TXDWUH PLO FLQFFHQWVFLQF PLO JUDXV .HOYLQ  . 
VLPXODPpVH[DFWDPHQWO DSDUHQoDLOHVSURSLHWDWVUHVWLWX\HQWVGHOFRORUGHODOOXPQDWXUDOV XVDUjHQ
VXSHUPHUFDWVIORULVWHULHVERWLJXHVGHPRGHVSHUDFDYDOOHUVDL[tFRPHQIDFWRULHVLRILFLQHVHQTXq
VLJXLLPSRUWHQO H[FHOÃOHQWDSDUHQoDGHOVFRORUVFRPHQDUWVJUjILTXHVHWF
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(QFRQGLFLRQVQRUPDOVGHWHPSHUDWXUD VHL[DQWDFLQFJUDXVFHQWtJUDGV & HQHOEDODVW ODGXUDGD
GHOEDODVWHOHFWUzQLFpVGHPpVGHTXDUDQWDPLOKRUHVGXUDGDTXHGHFUHL[SHUDWHPSHUDWXUHVPHV
HOHYDGHV DXJPHQWD SHU D WHPSHUDWXUHV PHV EDL[HV $PE HO EDODVW HOHFWUzQLF HO IOX[ OOXPLQyV pV
SUjFWLFDPHQWFRQVWDQWLQRpVSUHVHQWLQHIHFWHVHVWURERVFySLFRV
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(OVOOXPVIOXRUHVFHQWVPLQLDWXUDGHPHUFXULREDL[DSUHVVLypVWUREHQLQWURGXwGHVHQXQEXOEGHYLGUH
JXDL[DWRSDORSULVPjWLF GRWDWG XQFDVTXHWQRUPDO ( GHOOXPG LQFDQGHVFqQFLD
3HU D VLPLODU TXDQWLWDW GH OOXP O~PHQV  HO VHX FRQVXP HQHUJqWLF pV HO WUHQWD SHU FHQW   GH OD
OOXPLQFDQGHVFHQWHTXLYDOHQWLODVHYDGXUDGDpV]LQFYHJDGHVVXSHULRU

/D JDPPD GH IOXRUHVFHQWV GH GLjPHWUH YLQWLVLV PLOPHWUHV  PP  DPE HTXLSV HOHFWUzQLFV G $) L
SHUDOVSRWqQFLHVGHL:SURSRUFLRQLQIOX[RVOOXPLQRVRVGHTXDWUHFHQWVWUHVPLOL]LQFPLO
O~PHQVDPEHOHYDWtQGH[GHUHQGLPHQWFURPjWLF

(OEDODVWLFDUEDVVHWDpVWUREHQLQWURGXwWVHQXQDOORWMDPHQWVLWXDWHQWUHHOFDVTXHWLHOEXOEIRUPDQW
SDUWLQWHJUDQWLQVHSDUDEOHGHWRWHOFRQMXQW

//806)/825(6&(176(67$/
//806)/825(6&(176(67$/9,$'25(6'·(1(5*,$$
6)/825(6&(176(67$/9,$'25(6'·(1(5*,$$0%(48,3(/(&75Ó1,&
9,$'25(6'·(1(5*,$$0%(48,3(/(&75Ó1,&'·$/7$
0%(48,3(/(&75Ó1,&'·$/7$
)5(4hË1&,$+)
)5(4hË1&,$+)

([LVWHL[HQ HQ HO PHUFDW OOXPV IOXRUHVFHQWV DPE EDODVW LQGHSHQGHQW L VHQVH EXOE DPE DSOLFDFLy HQ
SODIRQVGLIXVRUV

$ FDXVD GH O LQFUHPHQW GHOV SUHXV GH O HQHUJLD D (XURSD RFFLGHQWDO HOV OOXPV L HOV HTXLSV V HVWDQ
GLVVHQ\DQWSHUDFRQVHJXLUHOPj[LPHVWDOYLHQHUJqWLF

(OVFDUDFWHUtVWLTXHV2VUDPG DTXHVWHVOOXPVV LQGLTXHQDO48$'5(
48$'5(

(OVOOXPVIOXRUHVFHQWVKDQYLVWGLVPLQXLUHOVHXJUDQGjULDSHUSRGHUVXEVWLWXLUDOVOOXPVLQFDQGHVFHQWV
HQ DSOLFDFLRQV HQ TXq HQFDUD QR KDYLHQ DFRQVHJXLW GHVSODoDUOHV (O VHX GLjPHWUH GH WUHQWDYXLW
PLOÃOtPHWUHV  PP  WXEV QRUPDOV  KL KD SDVVDW D YLQWLVLV PLOÃOtPHWUHV  PP  L ILQV D VHW]H
PLOÃOtPHWUHV PP HQHOVOOXPVVXEVWLWXWLYHVGHOVLQFDQGHVFHQWV
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(OVOOXPVIOXRUHVFHQWVGLVVHQ\DGHVSHUDHVWDOYLG HQHUJLDKDQDXJPHQWDWHILFjFLDOOXPLQRVDHQPHV
GHOFLQTXDQWDSHUFHQW  UHVSHFWLDOVWXEVIOXRUHVFHQWVQRUPDOVG DOWUDEDQGDXQEjVHQOOXPHQDW
HYLWDRDFFLGHQWVLDXJPHQWDHOUHQGLPHQWHQHOSHUVRQDOGHWUHEDOO
(OV FDUDFWHUtVWLTXHV GHOV OOXPV IOXRUHVFHQWV GH : L  : HVWDOYLDGRUHV G HQHUJLD DPE EDODVW
HOHFWUzQLFG +)V LQGLTXHQDO48$'5(
48$'5(
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(OV FDUDFWHUtVWLTXHV OOXPLQRVHV GHOV QRYHV OOXPV IOXRUHVFHQWV HVWDOYLDGRUHV G HQHUJLD DPE EDODVW
HOHFWUzQLFG +) DOWDIUHTqQFLD V LQGLFDSHUDOVOOXPV0D]GDDO48$'5(
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FRORU
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LQWHULRU
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O LQFDQGHVFHQW
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eV UHDOLW]DUj HVWXGL HFRQzPLF DEDQV GH WRUQDU OD GHFLVLy G HPSUDU OOXPV IOXRUHVFHQWV DPE EDODVW
HOHFWUzQLFGRQDWHOSUHXTXHDTXHVWVHTXLSVWHQHQDFWXDOPHQWHQHOPHUFDWQDFLRQDO
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5HFHQWPHQW KDQDSDUHJXW HQHO PHUFDW QDFLRQDO HOVLVWHPDFRPSOHWHVWDOYLDGRU G HQHUJLD0,6(5 ,,
SHUDOVWXEVIOXRUHVFHQWV(/0(86(5,,GH:DPEXQFRQVXPWRWDOGH:FRPSRVWSHUGRV
WXEVIOXRUHVFHQWVG DOWDHILFjFLDLXQDUHDFWjQFLDGHEDL[HVSpUGXHVDUUHQFDGDUjSLGDLDOWDIDFWRU
HOVFDUDFWHUtVWLTXHVGHODTXDOpVGRQHQDO48$'5(

$TXHVWHVOOXPVFULGHVWDPEpGHOOXPEDUUHMD LQFDQGHVFqQFLDLGHVFjUUHJD QRQHFHVVLWHQHTXLSSHU
DOVHXIXQFLRQDPHQWLSRGLQVHUVXEVWLWXWHVSHUIHFWHVGHOVOOXPVLQFDQGHVFHQWV




(VWDQ FRPSRVWHV SHU XQ WXE GH GHVFjUUHJD HQ PHUFXUL XQ ILODPHQW GH WXQJVWq L EXOE DPE
UHYHVWLPHQWRVHQVHLQWHUQ



(OVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVVRWjVHOVVHJHQWV
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&RQQH[LyGLUHFWDDOD[DU[DVHQVHQHFHVVLWDWUHDFWjQFLD



(QFHVDLQVWDQWjQLDJUjFLHVDO HOHPHQWLQFDQGHVFHQW



5HQGLPHQWOOXPLQyVGHDOP: OXPHQZDWW 



7HPSHUDWXUD GH FRORU GH WUHV PLO FLQFFHQWV D TXDWUH PLO JUDXV .HOYLQ
. 



,5& 5D GHD



%XWOORIDRYRLGHHQSRVLFLyYHUWLFDO



9LGDHFRQzPLFDGHKRUHV



(O IOXL[ OOXPLQyV HPqV SHU OD OOXP L HOV DSOLFDFLRQV PHV FRP~ G DTXHVWD pV
GRQHQDPEHOVGLVWLQWHVSRWqQFLHVDO48$'5(
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&RQQH[Ly D [DU[D DPE HTXLS TXH SHUPHW YDULDFLRQV GH WHQVLy PHV PHQ\V
GHXSHUFHQW  



(QFHVDUHWDUGDGD HQWUHGRVL]LQFPLQXWV 



5HQGLPHQWOOXPLQyVGHDOP: OXPHQZDWW 



7HPSHUDWXUDGHFRORUGHD.
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3RVLFLyGHIXQFLRQDPHQWTXDOVHYRO



%XWOORIDRYRLGH QRUPDOPHQWODPHVXWLOLW]DGD 



9LGDHFRQzPLFDGHKRUHV



(O IOXL[ OOXPLQyV HPqV SHU OD OOXP L HOV DSOLFDFLRQV PHV FRP~ G DTXHVWD pV
GRQHQDPEHOVGLVWLQWHVSRWqQFLHVDO48$'5(
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*DUDWJHVJUDQV

7RWHV HOV OOXPV GH 90DS 9DSRU GH PHUFXUL D DOWD SUHVVLy  FRPSOLUDQ VHJRQV OD VHYD SRWqQFLD
DPEOD1RUPD


81(  /OXPVGHGHVFjUUHJDGH90DS/OXPGH:



81(  /OXPVGHGHVFjUUHJDGH90DS/OXPGH:



81(  /OXPVGHGHVFjUUHJDGH90DS/OXPGH:



81(  /OXPVGHGHVFjUUHJDGH90DS/OXPGH:



81(  /OXPVGHGHVFjUUHJDGH90DS/OXPGH:



81(    /OXP GH 90DS &RQGLFLRQV L SUHVFULSFLRQV SHU DOV
DVVDMRV

([WHULRUV
6 XWLOLW]DUDQSHUDHQOOXPHQDWLQWHULRUHOVOOXPVDPEUHYHVWLPHQWLQWHULRUEODQFG RUWRIRVIDWRPDJQqVLF
R VLPLODU TXH IDFL YLVLEOHV HOV UDMRV XOWUDYLROHWD 89  (Q DOJXQHV DSOLFDFLRQV KDXUDQ GH SRUWDU
UHIOHFWRULQFRUSRUDW

&$5$&7(5Ì67,48(63(5$$3/,&$&,Ð'(/6//
&$5$&7(5Ì67,48(63(5$$3/,&$&,Ð'(/6//806'(9$325'(0(5&
$$3/,&$&,Ð'(/6//806'(9$325'(0(5&85,$0%$'',7,86
806'(9$325'(0(5&85,$0%$'',7,86 %
%
$0%+$/2*(1856 
(OVOOXPVGH90DPEKDORJHQXUVSUHVHQWLQHOVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWV


&RQQH[LyD [DU[D DPEHTXLS TXHSHUPHW SXMDGHV GH WHQVLy GHPHVPHQ\V
VHWSHUFHQW  



(QFHVDUHWDUGDGD HQWUHGRVLTXDWUHPLQXWV 



5HQGLPHQWOOXPLQyVGHDOP: OXPHQZDWW 





7HPSHUDWXUDGHFRORUGHD.





,5&GHD ILGHOUHSURGXFFLyGHFRORUV 

7RWVHOVHTXLSV EDODVWRV FRPSOLUDQSHUDOVOjPSDUHVGH90DSDPEODQRUPD81((1
L 81( (1  %DODVWRV SHU D OOXPV GH GHVFjUUHJD H[FHSWH OOXPV IOXRUHVFHQWV WXEXODUV 
3UHVFULSFLRQVGHIXQFLRQDPHQWL3UHVFULSFLRQVJHQHUDOVLGHVHJXUHWDW

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6
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%XWOORIDRYRLGHRWXEXODUFODUD

48$'5(



9LGDHFRQzPLFDKRUHV

3RWqQFLD

&DVTXHW

&RQVXPFHTXLS

)OX[



(O IOXL[ OOXPLQyV HPqV SHU OD OOXP L HOV DSOLFDFLRQV PHV FRP~ G DTXHVWD pV
GRQHQSHUDOVGLVWLQWHVSRWqQFLHVDO48$'5(

:

(

:

OP

1DXVLQGXVWULDOV

:

(

:

OP

$SDUFDPHQWV

:

(

:

OP

=RQHVH[WHULRUV

:

(

:

OP

:

(

:

OP

:

(

:

OP

:

(

:

OP

:

(

:

OP

48$'5(
3RWqQFLD

&DVTXHW

:

&RQVXPHTXLS

)OX[

:

OP 

$SOLFDFLRQV



(





3DYHOORQVHVSRUWLXV



(





3LVFLQHVH[WHULRUV



(





79HQFRORU



(





0RQXPHQWVLSDUFV

$SOLFDFLRQV



(QOOXPHQDWS~EOLF

'RQDGDODSRFDTXDOLWDWGHUHSURGXFFLyFURPjWLFDGHOVOOXPVGHYDSRUGHVRGLG DOWDSUHVVLyQRPpV
V XWLOLW]DUDQHQDTXHOOHVLQVWDOÃODFLRQVRQVLJXLQHFHVVjULDXQHL[HVOOXPVDPEXQ,5&HOHYDW

1DXVLQGXVWULDOV





//80,15,$3(5$,17(5,256
//80,15,$3(5$,17(5,256
(5,256

6 XWLOLW]DUDQ HOV OOXPV RYRLGHV DPE UHYHVWLPHQW LQWHULRU EODQF G RUWRIRVIDWR PDJQqVLF R VLPLODU TXH
IDFL YLVLEOHV HOV UDMRV 89 (Q DOJXQHV DSOLFDFLRQV KDXUDQ GH SRUWDU UHIOHFWRU LQFRUSRUDW VREULWRW VL
V LQVWDOÃODHQOORFVRQODOOXPLQjULDSXJXLDFXPXODUSROV OOXPLQjULHVREHUWHV 


//80,15,(61250$7,9$7Ë&1,&$
//80,15,(61250$7,9$7Ë&1,&$
,9$7Ë&1,&$

(OVOOXPVGH90DPEKDORJHQXUVUHVXOWLQDFWXDOPHQWDPESUHXHOHYDWHQHOPHUFDWQDFLRQDOSHO
TXHVHUjQHFHVVDULUHDOLW]DUXQHVWXGLWHFQLFRHFRQzPLFDEDQVGHGHFLGLUODVHYDXWLOLW]DFLy


7RWHV HOV OOXPLQjULHV SHU D HQOOXPHQDW JHQHUDO DPE OOXPV G LQFDQGHVFqQFLD R GH GHVFjUUHJD
FRPSOLUDQFF DV1RUPHVVHJHQWV

//806'('(6&55(*$(1$7026)(5$'(9$3
//806'('(6&55(*$(1$7026)(5$'(9$325'(62',$$/7$35
(1$7026)(5$'(9$325'(62',$$/7$35(66,Ð
25'(62',$$/7$35(66,Ð
(66,Ð
//806'(9$325'(62',$$/7$35(66,Ð1
//806'(9$325'(62',$$/7$35(66,Ð1250$7,9$7Ë&1,&$
',$$/7$35(66,Ð1250$7,9$7Ë&1,&$
250$7,9$7Ë&1,&$
(OV OOXPV GH YDSRU GH VRGL G DOWD SUHVVLy FRPSOLUDQ HQ GLPHQVLRQV FDUDFWHUtVWLTXHV G DUUHQFDGD L
IXQFLRQDPHQW DL[t FRP HOV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO EDODVW L GH OD OOXPLQjULD DPE HO TXH V LQGLFD HQ OD
1RUPD&(,  /OXPVGHYDSRUGHVRGLG DOWDSUHVVLyLHQOD0RGLILFDFLy  

&$5$&7(5Ì67,48(63(5$$3/,&$&,Ð'(/6//
&$5$&7(5Ì67,48(63(5$$3/,&$&,Ð'(/6//806'(9$325'(62',
$$3/,&$&,Ð'(/6//806'(9$325'(62',$$/7$35(66,Ð
806'(9$325'(62',$$/7$35(66,Ð
96$3 
(OVOOXPVGH96DSSUHVHQWLQHOVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHV



81(/OXPLQjULHV



81(*UDXVGHSURWHFFLyGHOVHQYROWDQWVGHOPDWHULDOHOqFWULFGH
%7



81(/OXPLQjULHVSHUDOOXPVWXEXODUVGHIOXRUHVFqQFLD



81(  /OXPLQjULHV SHU D OOXPV G LQFDQGHVFqQFLD G ~V JHQHUDO
&RQGLFLRQVGHVHJXUHWDWHOqFWULFD



81( (1  /OXPV SDWURQV SHU D DVVDMRV GH FDOHQWDP HQWR D
UHDOLW]DUHQOOXPLQjULHV



&RQQH[Ly D [DU[D DPE HTXLS TXH SHUPHW YDULDFLRQV GH WHQVLy GH PHV
PHQ\VVLVSHUFHQW  



(QFHVDUjSLGD PHQ\VGHGRVPLQXWV 



5HQGLPHQWGHD,P: OXPHQZDWW 



7HPSHUDWXUDGHFRORUGHD.



,5& UHSURGXFFLyFURPjWLFDGROHQWD 



%XWOORIDRYRLGH



9LGDHFRQzPLFDKRUHV

(OVVLVWHPHVSUHIDEULFDWVG DOLPHQWDFLyHOqFWULFDSHUUDLODOOXPLQjULHVG LQWHULRUDPEGXHVRPHVSRWRV
LDPEGLVSRVLWLXGHSRVDGDDHUWD VLVWHPHVFODVVH TXDQODWHQVLyQRPLQDOQRH[FHGHL[LGH9
HQWUHSROV FRQGXFWRUVDFWLXV ODIUHTqQFLDQRPLQDOQRH[FHGHL[LGH+]LHOFRUUHQWQRH[FHGHL[LQ
GH$SHUFRQGXFWRUFRPSOLUDQOD1RUPDVHJHQW



( IOXL[ OOXPLQyV HPqV SHU OD OOXP L HOV DSOLFDFLRQV PHV FRP~ G DTXHVWD pV
GRQHQSHUDOVGLVWLQWHVSRWqQFLHVDO48$'5(

(QjUHHVDPESHULOOG H[SORVLyHOVOOXPLQjULHVFRPSOLUDQDPEODODVHYDSLXODGRUD1RUPD

(OVDSDUHOOVDXWzQRPHVSHUDHQOOXPHQDWG HPHUJqQFLDFRPSOHL[LQHOV1RUPHVVHJHQWV
81(  $SDUHOOV DXWzQRPV SHU D HQOOXPHQDW G HPHUJqQFLD
LQFDQGHVFHQW



81(  $SDUHOOV DXWzQRPV SHU D HQOOXPHQDW GyQD HPHUJqQFLD
IOXRUHVFHQW








3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6







&(,6LVWHPHVG DOLPHQWDFLySHUUDLOSHUDOOXPLQjULHV

81(  &RQVWULFFLy L DVVDLJ GH PDWHULDO HOqFWULF GH VHJRQHV
DXJPHQWDGD

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





$PHVDPHVpVWLQGUjHQFRPSWHOD1RUPD


o 'HSOjVWLFOOXPLQjULHVWDQFDGHVGLUHFWHVRGLUHFWHVLQGLUHFWHV

81(  ,QVWDOÃODFLRQV HOqFWULTXHV HQ LQVXERUGLQDFLRQV LQIODPDEOHV L
H[SORVLXV

o 'HSOjVWLFLPHWDOO OOXPLQjULHVWDQFDGHVGLUHFWHVRGLUHFWHVLQGLUHFWHV


&/$66,),&$&,Ð'(/6//80,15,(6
&/$66,),&$&,Ð'(/6//80,15,(6
/80,15,(6

o 6XVSHVDSHUWXEFDGHQDRFDEOHG DFHU

&/$66,),&$&,Ð*(1(5$/
&/$66,),&$&,Ð*(1(5$/
(OVOOXPLQjULHVVRWjVFODVVLILFDGHVG DFRUGDPEHOVSXQWVVHJHQWV


o $GRVVDGDDVRVWUHSDUHWFROXPQDHWF

3HOVLVWHPDG ,OÃOXPLQDFLy

o (QJUDQDGD(QFDVWDGDHQSDUHWIDOVVRVWUHHWF

o 'LUHFWD



o 6HPLGLUHFWD

o 3HUDIOXRUHVFqQFLD

o WYOLYWD GLUHFWDLQGLUHFWHV

o 3HUDGHVFjUUHJDG DOWDLQWHQVLWDW

o 6HPLLQGLUHFWD



o ,QGLUHFWD

3HUODTXDOLWDW
o $ PROWDOWD 

G DFRUGDPEO HQYROWDQW

o % DOWD 

o 2EHUWD

o & PLWMD 

•

$PEGLIXVRU

•

6HQVHGLIXVRU

o ' EDL[D 
o ( PROWEDL[D 

&/$66,),&$&,Ð'(//80,15,(6'·$&25'$0%
&/$66,),&$&,Ð'(//80,15,(6'·$&25'$0%/$',675,%8&,Ð48(
0,15,(6'·$&25'$0%/$',675,%8&,Ð48(5($/,7=(1'(/)/8;
/$',675,%8&,Ð48(5($/,7=(1'(/)/8;
//80,1Ð6
//80,1Ð6

o 7DQFDGD



G DFRUGDPEODIRQWGHOOXP
o 3HUDLQFDQGHVFqQFLDQRUPDORKDOzJHQV

o 'LIXVD



3HOPqWRGHGHPXQWDWJH

•

$PEYLGUH

•

$PESOjVWLF

G DFRUGDPEHOSHUFHQWDWJHGHIOXL[OOXPLQRVRVWRWDOGLVWULEXwWSHUGDPXQWLSHUVRWDGHO KRULW]RQWDO
WLQGUHPODFODVLILFDFLyGHOOXPLQjULHVTXHV LQGLFDDO48$'5(
48$'5(

3HUODFODVVHGHVHUYHL

&ODVVHGHOOXPLQjULD

o ,QGXVWULDU
'LUHFWD





6HPLGLUHFWD





'LIXVD





o G HQOOXPHQDWS~EOLF

'LUHFWDLQGLUHFWD 0L[WD 





o G DOÃOXPEUDGRLQWHQV SURMHFFLy 

6HPLLQGLUHFWD





,QGLUHFWD





o &RPHUFLDO
o 5HVLGHQFLDO



'LVWULEXFLyGHOIOXL[SHUVREUHGH 'LVWULEXFLy GHO IOXL[ SHU VRWD GH
O KRULW]RQWDO
O KRULW]RQWDO

G DFRUGDPEHOPDWHULDOXVDWSHUDUHIOH[LyRWUDQVPLVVLyGHODOOXP



o G DFHUHVPDOWDGDGROHQWDTXDOLWDWFRPDUHIOHFWRU

(QO HQOOXPHQDWGLUHFWHWRWDRJDLUHEpWRWDODOOXPpVGLULJHL[FDSDDEDWRRUHOTXHDTXHVWWLSXVGH
OOXPLQjULHVSHUPHWREWHQLUUHQGLPHQWVHOHYDWVO HQOOXPHQDWpVHFRQzPLFSHUzV HYLWDUDQHOVRPEUHV
GXULVO DOLDQWFRORUVLPDWHULDOVG DOWDUHIOHFWjQFLDDSDUHWVLVzODL[tFRPDSDQWDOOHVDOWHVGLIXVRUVR
UHIUDFWRUHVTXHHYLWLQO HQOOXHUQDPHQW

o G DFHUSRUFHOODQDHOUHIOHFWRUG DFHUSRUFHODQDWVjUULDHOSUHIHULGD
o G DOXPLQLDQRGLW]DWDOXPLQLDPEWUDFWDPHQWG DOWDTXDOLWDW

(Q O HQOOXPHQDW VHPLGLUHFWH OD PDMRU SDUW GH OD OOXP pV GLULJHL[ SHU VRWD GHO SOD KRULW]RQWDO GH OD
OOXPLQjULD OD UHVWD pV GH FDS DO VRVWUH TXH TXHGD LOÃOXPLQDW DWHQXDQWVH DL[t HO FRQWUDVW HQWUH
O HQOOXPHQDWGHSDUHWVLHOGHOVRVWUH6 HPSUDUDQOOXPLQjULHVDGRVVDGHVDPEGLIXVRUGHUHL[HWD

o 'HYLGUHRSDOEODQFGLIXVRU
o 'HYLGUHSULVPjWLFH[WHQVLXLQWHQVLXRFRQFHQWUDW
3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6
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O HQOOXPHQDW JHQHUDOGLI~V XWLOLW]DUj GLIXVRUV GH JOREXV DPE OD TXDO FRVD OD GLVWULEXFLy VjUULD
XQLIRUPH SHO TXH QR V XWLOLW]DUj TXDQ pV SUHFLVHW HIHFWH GHFRUDWLXV H HIHFWHV GH PRGHODWJH (O
UHQGLPHQW pV PLJ L O HQOOXHUQDPHQW V DWHQXD D OtPLWV QRUPDOV GLVWULEXLQWVH OD OOXP GH OD PDWHL[D
PDQHUDHQWRWVGLUHFFLRQV

HVSHUD(QFHQWULVVDQLWDULVLKRVSLWDODULV
'%DL[D

OX[

(QO HQOOXPHQDWPL[WRGLUHFWHLQGLUHFWHODOOXPLQjULDSURGXLUjPROWSRFDOOXPHQHOSODKRULW]RQWDOD
FDXVD GH O RSDFLWDW GHOV VHXV SDQHOOV ODWHUDOV O HQOOXPHQDW PL[W V REWLQGUj PLWMDQoDQW OOXPLQjULHV
IOXRUHVFHQWVVXVSHVHV DPEOOXPLQjULHVHQFDVWDGHVRDGRVVDGHVQRpVSRGUjREWHQLUXQHQOOXPHQDW
PL[WSHUODLPSRVVLELOLWDWGHSDULUEHHOVRVWUHPRWLXSHOTXDOHOVSDUHWVLVzOVVHUDQGHFRORUVFODUVL
GH UHIOHFWjQFLHV PHV DOWHV SHU DFRQVHJXLU TXH DTXHVW UHVXOWL PHV FODU SHU PLWMj GHOV UHILH[LRQV 
6 HPSUDUDQOOXPLQjULHVVXVSHVHVDPEGLIXVRUVGHUHL[HWDRRSDOLQVREHDPEGLIXVRUSULVPjWLF

0DJDW]HPVGHSHL[RVSHWLWV
5REHUV
=RQHVJHQHUDOVGHIDEULFDFLy
7UHEDOOVHVSRUoDGLFRV

(Q O HQOOXPHQDW VHPLLQGLUHFWH XQD JUDQ SDUW GHO IOXL[ pV GLULJLW FDS DO VRVWUH TXL DO VHX WRUQ KR
GLIRQSHUWRWHOORFDO(QDTXHVWWLSXVG HQOOXPHQDWV HPSUDUDQOXPLQjULHVVXVSHVHVDPEGLIXVRUGH
UHL[HWDRGHOOHSHVSHUzGLVVHQ\DGHVSHUGRQDUPHVOOXPDOVRVWUHTXHDOVzO

7UHEDOOV EDVWRQV VROGDGXUD SLQWDWSROYRULW]DW UHYHVWLW FDQYL GH
SQHXPjWLFV

(Q O HQOOXPHQDW LQGLUHFWH OD WRWDOLWDW GH OD OOXP pV HQYLDGD DO VRVWUH TXH OD UHIOHFWHL[ HQ WRWV HOV
DGUHFHV 6 HPSUDUDQ SDQWDOOHV HQ VzFROV R DOWUHV VLVWHPD TXH GRQL OOXP ~QLFDPHQW D VRVWUHV R
SDUHWVUHEHQWODUHVWDODOOXPUHIOHFWLGDSHUOD]RQDLOÃOXPLQDGD

(0ROWEDL[D OX[

=RQDHPPDJDW]HPDWJHGHSHL[RVJUDQV
=RQDGHWUjQVLWPROWSHWLW]RQHVRFXOWLVQRDFWLYLV

(OVOOXPLQjULHVLHOVVHYHVDSOLFDFLRQVG DFRUGDPEODTXDOLWDWTXHHOVGHILQHL[V LQGLTXHQDO48$'5(

1LYHOOV

$0ROWDOWD ²OX[



$SOLFDFLRQV
$SOLFDFLRQV

$3$5(//63(5$//806,1&$1'(6&(1761250
$3$5(//63(5$//806,1&$1'(6&(1761250$/62'
,1&$1'(6&(1761250$/62' (1//8675,+$/2*(1
(1//8675,+$/2*(1
/2*(1

2ILFLQHVDPEPLJLDOWQLYHOOOOXPLQyV

$3$5(//63(5$//806,1&$1'(6&(1761250$
$3$5(//63(5$//806,1&$1'(6&(1761250$/62'
,1&$1'(6&(1761250$/62' (1//8675,+$/2*(1$0%
(1//8675,+$/2*(1$0%
5()/(&725',&52,&
5()/(&725',&52,&

6DOHVGHGLEXL[7UHEDOOVPDQXDOV

(OV UHIOHFWRUV GLFURLFV VHUDQ FDSDoRV GH VHSDUDU OD OOXP GH OD FDORU SURMHFWDUDQ HOV RQGHJHV
OOXPLQRVHVLGHL[DUDQSDVVDUHOVRQHVGHFDORUDVVHJXUDWXQIHL[GHOOXPIUHG 

$MXVW0XQWDWJHHOHFWUzQLFGH5HOORWJHULD
&ODVVLILFDFLyFDOLEUDWFRQWUROGHTXDOLWDW

6 XWLOLW]DUDQHQODLOÃOXPLQDFLyGHWRWVHOVREMHFWHVDTXqSHUMXGLFDODFDORU REUHVG DUWWHL[LWVIORUVL
LQVXERUGLQDFLRQVYHUGXUHVFDUQVLSHL[RVDL[tFRPHQWRWVHOVREMHFWHVGHOLFDWVHQJHQHUDO

7DOOHUVGHSLQWXUD UHWRFDWLLJXDODW 

(OVDSDUHOOVVHUDQHQUHDOLWDWSHWLWVSURMHFWRUVSHUHQJUDQDUHQIDOVRVVRVWUHV PRGXODUVRG HVFDLROD 
SHUDGRVVDUDSDUHWRSHUDODVHYDFROÃORFDFLyHQFDUULO

&RPSURYDFLySUHFLVDGHFRORUV
6XSHUPHUFDWVORFDOVGHEHQD

(OVOOXPVLQFDQGHVFHQWVG HQOOXVWULKDORJHQVHUDQSHUDPROWWHQVLy PHQ\VTXH9 JHQHUDOPHQWGH
 R 9 FD OD VHYD WHPSHUDWXUD GH FRORU VHUj GH  D  . L WLQGUDQ LQFRUSRUDW XQ
UHIOHFWRUGLFURLF OOXPIUHG 

6DOHV GH UHFRQHL[HPHQW L RSHUDFLy (Q FHQWULV VDQLWDULV L
KRVSLWDODULV 
%$OWD

OX[

$3$5(//63(5$//806,1&$1'(6&(176'(%$
$3$5(//63(5$//806,1&$1'(6&(176'(%$,;92/7$7*(,'
,1&$1'(6&(176'(%$,;92/7$7*(,' (1//8675,+$/2*(16(16
(1//8675,+$/2*(16(16(
8675,+$/2*(16(16(
5()/(&725',&52,&
5()/(&725',&52,&

$XOHV*LPQDVRV%LEOLRWHTXHV
'LUHFFLy6DODGHSURIHVVRUV

6yQVLPLODUVHQIRUPLVLXWLOLW]DFLyDOVDQWHULRUVSHUzQRWLQGUDQUHIOHFWRUGLFURLF

6DOHVG HVWXGL7DOOHUHOqFWULF



&XLQHV

//80,15,(63(5$)/825(6&Ë1&,$
//80,15,(63(5$)/825(6&Ë1&,$
825(6&Ë1&,$

&DVHUQDGHSROLFLD
&DVHUQDGHERPEHUV

&RPSOLUDQDPEOD1RUPD81(/OXPLQjULHVSHUDOOXPVWXEXODUVGHIOXRUHVFqQFLD

,QIHUPHULD SHGLDWULD IDUPjFLD ODERUDWRULV HQ FHQWULV VDQLWDULV L
KRVSLWDODULV 
&0LWMD

OX[

4XDUWVGHPDWHULDOVGHQHWHMD
4XDUWVG HVFRPEUDULHV

&/$66(6'(48$/,7$7,$3/,&$&,216'(/6/
&/$66(6'(48$/,7$7,$3/,&$&,216'(/6//80,15,(6
,$3/,&$&,216'(/6//80,15,(6
/80,15,(6

&ODVVHV
&ODVVHV

&RUUHGRUVHVFDOLVPzELOV
$QGDQHVYLDWJHUHV

(VWDUDQ FRQVWLWXwGHV SHU DUPDGXUD UHIOHFWRU SRUWDWXEV GRV SHU WXE  GLIXVRU GH JHORVLD UHL[HWD R
OOHSHV RUHIUDFWRUSULVPjWLFLWXEVIOXRUHVFHQWV

+DOOVYHVWtEXOVHQHGLILFLVS~EOLFV

O DUPDGXUD SRUWDUj REHUWXUHV GH YHQWLODFLy HOHPHQWV GH VXEMHFFLy DOORWMDPHQWV SHU DOV EDODVWRV L
FRQGHQVDGRUVLFDUEDVVHWHVVLVRWjVQHFHVVjULHV

1HWHMDHQHGLILFLVS~EOLFVPLUDOOVGHQHWHMD

/DVXSHUItFLHGHOUHIOHFWRUWLQGUjXQDFDEDWVHPLEULOODQWRPDWEODQF

0HQMDGRUV



$U[LXV

6 LQVWDOÃODUj XQ EDODVW SHU WXE IOXRUHVFHQW HO EDODVW FRPSOLUj DPE OD 1RUPD 81( (1 
%DODVWRVSHUD(PSDUHVIOXRUHVFHQWV&DGDEDODVWSRUWDUjHOVHXFRQGHQVDGRUWUHWTXHVLJXLGHOWLSXV
HOHFWUzQLF(OFRQGHQVDGRUSXVIRUPDUSDUWLQWHJUDQWGHOEDODVW6LHOEDODVWpVGHWLSXVHOHFWUzQLFHO
FLUFXLWFRPSOLUjDPEOD1RUPD9'(FODVVH%TXDQWDLQWHUIHUqQFLHV

6DOHVG HVSHUD
7DOOHUVGHPXQWDWJHPLWMD PRWRUVHWF 
(PSDTXHWDWJH

(OV WXEV IOXRUHVFHQWV FRPSOLUDQ DPE HO TXH V HVSHFLILFD SHU D FDGD WLSXV HQ OD 1RUPD 81( (1
)OXRUHVFHQWVSHUDHQOOXPHQDW

6DOHV GH DQHVWqVLDWHUjSLDPDODOWV UDGLRJUDILwV UDMRV ; QHWHMD

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6
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(OVFDVTXHWVSHUDIOXRUHVFHQWVUHFWHVGHGLjPHWUHVWUHQWDYXLW  LYLQWLVLV
  PLOÃOtPHWUHV VHUDQ GHO WLSXV ELHVSLJD * WLSXV QRUPDO  81( (1
&DVTXHWVLSRUWDOjPSDGHVSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDO



(OV FDVTXHWV SHU D IOXRUHVFHQWV PLQLDWXUD GLjPHWUH VHW]H PLOÃOtPHWUHV 
PP VHUDQGHOWLSXVPLQLDWXUD*81((1



(OV FDVTXHWV SHU D IOXRUHVFHQWV FLUFXODUV VHUDQ GHO WLSXV HVSHFLDO GH TXDWUH
SDWLOOHV*T81((1



(OV OOXPV IOXRUHVFHQWV SHU D OXPLQjULDV HVSHFLDOV DQWLH[SORVLYHV SRUWHVVLQ
FDVTXHWV PRQRHVSLJD WLSXV )D 81( (1  L O DUUHQFDGD pV
UHDOLW]DUjVHQVHFDUEDVVHWD



(OVIOXRUHVFHQWVSHUDIXQFLRQDPHQWDDOWDIUHTqQFLDSRUWHVVLQFDVTXHWVGHO
WLSXVQRUPDO*81((1



(OVIOXRUHVFHQWVGHIOX[GLULJLW DPEUHIOHFWRUGHPLUDOOLQFRUSRUDWHQHOSURSL
WXE SRUWHVVLQFDVTXHWVGHO HQFHUWQRUPDO*81((1



(OV OOXPV IOXRUHVFHQWV GHO WLSXV VOLPOLQH G HQFHVD LQVWDQWjQLD VHQVH
SUHFDOIDPHQW G HOqFWURGHV L VHQVH FDUEDVVHWD SRUWHVVLQ FDVTXHWV
PRQRHVSLJDGHOWLSXV)D81((1



7RWVHOVFDVTXHWVLSRUWDOjPSDGHVFRPSOLUDQDPEHOTXHOD1RUPD81((1
&DVTXHWVLSRUWDOjPSDGHVSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDOHVSHFLILFD
SHUDFDGDWLSXV

4XDQDOVORFDOVH[LVWHL[L ULVFGHSURMHFFLyG DLJXDVREUHHOVOOXPLQjULHVRTXDQODTXDQWLWDWGHSROVR
SDUWtFXOHVVzOLGHVHQO DLUHVLJXLHOHYDGDVHUDQXWLOLW]DGHVOOXPLQjULHVHVWDQ\V
$OVORFDOVHQTXqH[LVWHL[LULVFG H[SORVLyV XWLOLW]DUDQOOXPLQjULHVGHVHJXUHWDWDXJPHQWDGD

,/Ã/80,1$&,Ð©(6758&785$/ª
,/Ã/80,1$&,Ð©(6758&785$/ª
785$/ª
7LQGUjFRPDILQDOLWDWSURSRUFLRQDUXQDDGHTXDGDLOXPLQDFLyDOORFDOLSRVDUHQUHOOHXDVSHFWHVGH
ODGHFRUDFLyRGHWHUPLQDWVGHWDOOVDUTXLWHFWzQLFV
3HU D DTXHVW WLSXV G LOÃOXPLQDFLy pV UHFRUUHUj DOV FRUQLVHV OOXPLQRVHV UHDOLW]DGHV SHU PLWMj GH OOXPV
IOXRUHVFHQWVWXEXODUVGLVSRVDGHVHQILOHUDFRQWtQXD
(OVIRQWVGHOOXPpVGLVVLPXODUDQHQJDUJDPHOOHVIHWHVGHPDoRQHULDRJXL[REHPLWMDQoDQWOOLVWRQV
GHIXHWRXQDOWUHPDWHULDO
(QDOJXQVFDVRVpVUHFRUUHUjDO XWLOLW]DFLyGHSDQWDOOHVGHYLGUHHVPHULODWRGHSOjVWLFRSDOt3RGLQ
H[LVWLUSHUWDQWP~OWLSOHVVROXFLRQVLQRpVSRVVLEOHGRQDULQGLFDFLRQVSUHFLVHVUHVSHFWLG DL[zHQFDUD
PHVHQODPHVXUDTXHVRYLQWHOVSUREOHPHVOXPLQRWqFQLFVSDVVDUDQDVHJRQSODUHVSHFWLGHOVHVWqWLFV
2Q VLJXL QHFHVVDUL V HPSUDUDQ OOXPV G LQFDQGHVFqQFLD FROÃORFDGHV HQ SHWLWV IRFXV VLWXDWV G XQD
PDQHUDLUUHJXODUDILG REWHQLUGHWHUPLQDWVHIHFWHVGHOOXP
4XDQV KDJLG LOÃOXPLQDUTXDGUHVIUHVFRVLWDSLVVRVV HYLWDUDQHOVFRQWUDVWRVGHOXPLQjQFLDH[FHVVLXV
HQWUH DTXHVWV L HOV ]RQHV FLUFXPGDQWV 1R V DGRSWDUDQ QLYHOOV G LOÃOXPLQDFLy HOHYDWV DWqV TXH HOV
UDGLDFLRQVVRWjVGDQ\RVHVSHUDOVSLJPHQWVFRORUDQWV
eVGLVSRVDUDQGHOOXPVGHPDQHUDTXHQRGRQHQOORFDRPEUHVQLDUHIOH[LRQVHVSHFXOHVVLV6HJRQV
HOV GLPHQVLRQV GHO VXEMHFWH D LOÃOXPLQDU pV UHFRUUHUj D FRUQLVHV OOXPLQRVHV R D OOXPLQjULHV TXH
SURSRUFLRQLQXQDOOXPUDVDQW
6L O REUD G DUW pV GH GLPHQVLRQV PLWJHV R SHWLWHV VHUj PHV SUjFWLF UHFyUUHU D OOXPV HVSRW R ©IORRGª
LQVWDOÃODGHVDODSDUHWRSRVDGDRDSOLFDGHVVREUHHOTXDGUHSHUPLWMjGHEUDoRVVRUWLQWV
3HUDODLOÃOXPLQDFLyGHIRUQtFXOHVpVIDUj~VGHFRUQLVHVOOXPLQRVHVFRQYHQLHQWPHQWGLVVLPXODGHV6L
HOV YROWHV VRWjV URGDVVRV R WHQHQ IRUPLV HVSHFLDOV V DGRSWDUDQ R GHJXGDPHQW FRQIRUPDWV L
GLVVLPXODWVHOVPDWHL[RVWXEVIOXRUHVFHQWVTXHV HPSUHQSHUDOVUqWROVOOXPLQRVRV

4XDQW DO JUDX GH SURWHFFLy HOV OOXPLQjULHV FRPSOLUDQ DPE OD 1RUPD 81(  *UDXV GH
SURWHFFLyGHOVHQYROWDQWVGHOPDWHULDOHOqFWULFGHEDL[DWHQVLy


(QjUHHVQRUPDOVHOVOOXPLQjULHVVHUDQ,3R,3



(QjUHHVRORFDOVKXPLWVHOVOOXPLQjULHVVHUDQHVWDQ\VGHJUDXGHSURWHFFLy
,3



(Q jUHHV R ORFDOV LQGXVWULDOV HOV OOXPLQjULHV VHUDQ G XQ JUDX GH SURWHFFLy
O3



(Q jUHHV DPE SHULOO G H[SORVLy HOV OXPLQjULHV VHUDQ GH VHJXUHWDW
DXJPHQWDGD SURWHFFLy©Hª VHJRQVOD1RUPD81(&RQVWUXFFLyL
DVVDLJGHPDWLQDOHOqFWULFGHVHJXUHWDWDXJPHQWDGD3URWHFFLy©(ª

6L D OD IRUQtFXOD pV FROÃORTXHQ HVFXOWXUHV UHVXOWDUj PHV VHQ]LOO XWLOLW]DU OOXPV G LQFDQGHVFqQFLD
SURYHwGHVGHUHIOHFWRUGLVSRVDQWOHVGHPDQHUDTXHHOV,OÃOXPLQLQGRQLVGHGXHVRPHVDQJOHVDILGH
VXEUDWOODUO DVSHFWHWULGLPHQVLRQDOQRREVWDQWDL[zXQFRQWUDVWH[FHVVLXSRWFUHDU]RQHVG RPEUDTXH
PLPHWLW]LQ DOJXQV GHWDOOV /D FROÃORFDFLy GHOV OOXPV GDUUHUH O REMHFWH D LOÃOXPLQDU VHUYLUj SHU FUHDU
O HIHFWH©VLOXHWDª
3HU D OD LOÃOXPLQDFLy GH FRUWLQDWJHV R SDUHWV HOV IRQWV OOXPLQRVHV pV FROÃORTXHVVLQ GH PDQHUD TXH
SURSRUFLRQLQ XQD OOXP UDVDQW 6L HOV OOXPV HVWDQ RFXOWLV GHVSUpV GH OOLVWRQV GH IXHW pV SLQWDUj GH
EODQFODSDUWLQWHUQDGHOVPDWHL[RVSHUDXJPHQWDUWRWHOTXHpVSXJXLHOUHQGLPHQWOOXPLQyV
$OVILJXULVLV LQGLTXHQHOVIRUPLVGHFROÃORFDFLy&XQWRPDMRUpVDGLVWjQFLDHQWUH
ODOOXPLHOVRVWUHWDQWPHVV DSURILWDHOIDFWRUGHUHIOH[LyG DTXHVWHOVFRWHVLQGLFDGHVDOVILJXULVpV
FRQVLGHUHVVLQFRPDYDORUVPtQLPV

$SXQWDOLVpVWLQGUjHQFRPSWHOD1RUPD81(OQVWDODFLRQVHOqFWULTXHVHQLQVXERUGLQDFLRQV
DPEDPELHQWVLQIODPDEOHVLH[SORVLXV



2&83$&,Ð'(/6//80,15,(6
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*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76


),*85$ 





),*85$

(Q ORFDOV GH WUHEDOO HOV OOXPLQjULHV SHU D IOXRUHVFHQWV pV GLVSRVDUDQ DPE HO VHX HL[ ORQJLWXGLQDO
FRLQFLGHQW DPE OD OtQLD GH YLVLy pV D GLU SHUSHQGLFXODU DOV WDXOHV GH WUHEDOO 6L DO ORFDO KL KD FDS
OtQLDGHILQHVWUHVO HL[GHWUHEDOOVHUjSDUDOÃOHODODGLWDOtQLD
(OVOOXPLQjULHVSHUDIOXRUHVFqQFLDHVWDUDQGRWDGHVGHGLIXVRUGHJHORVLDODUHL[HWDGLIXVRUDWLQGUj
XQDTXDGUtFXODQRLQIHULRUDGRVFHQWtPHWUHV FP GHFRVWDW


(QORFDOVDPEVRVWUHVVXVSHVRVHOVOOXPLQjULHVVHUDQGHOWLSXVSHUHQFDVWDU4XDQDTXHVWVRVWUHVLJXL
GHSODTXpVO HOHFFLyGHOVOOXPLQjULHVpVUHDOLW]DUjWHQLQWHQFRPSWHHOVGLPHQVLRQVGHOVSODTXpV










(Q ORFDOVDPE DLUHFRQGLFLRQDW V XWLOLW]DUDQ OOXPLQjULHV LQWHJUDGHVD WUDYpV GHOV TXDOV pV UHDOLW]DUj
O H[WUDFFLyGHO DLUHGHOORFDO
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,/Ã/80,1$&,Ð,&21',&,21$0(17
,/Ã/80,1$&,Ð,&21',&,21$0(17
&,21$0(17
/D FRQFHQWUDFLy G DFWLYLWDWV FRPHUFLDOV DGPLQLVWUDWLYHV R LQGXVWULDOV HQ DPELHQWV HVSDLRVRV KD
FRQGXwWDO RFXSDFLyGHQLYHOOVG LOÃOXPLQDFLyEDVWDQWHOHYDWVLDOFRQGLFLRQDPHQWWqUPLFGHO DPELHQW
DPEXQHL[HVUHVWULFFLRQVPROWIRUWHVHQHOVGHVYLDFLRQVGHWHPSHUDWXUDDGPLVVLEOHV$TXHVWD~OWLPD
FRQGLFLypVSDUWLFXODUPHQWYjOLGDHQOORFVRQpVGHVHQYROXSHQDFWLYLWDWVFRPHUFLDOVRWUHEDOOVG DOWD
SUHFLVLyLRQHVWDQLQVWDOÃODWVFRPSOH[RVHTXLSVGHPHVXUDFRQWUROLDQjOLVLREHDSDUHOOVHODERUDFLy
GHGDGHV(QOORFVRQHOVH[LJqQFLHVVLJXLQHQFDUDPDMRUVpVUHTXHULUjODSUHVVXULW]DFLyGHO DPELHQW
HOILOWUDWGHO DLUHSHUHOLPLQDUODSROVLHOVJDVRVLHOFRQWUROGHODKXPLWDWGHO DLUH

6yQjPSOLHVVXSHUItFLHVOOXPLQRVHVFROÃORFDGHVDXQDFHUWDGLVWjQFLDGHOVRVWUHGHPDQHUDTXHKR
FREUHL[HQHQSDUWRSHUFRPSOHW
6XEVWDQFLDOPHQW HVWDUDQ IRUPDWV SHU OOXPV IOXRUHVFHQWV WXEXODUV FROÃORFDGHV GLUHFWDPHQW R HQ OD
SUR[LPLWDW GHO VRVWUH GHSqQ GH O DOWXUD GHOV ORFDOV  PLWMDQoDQW VLPSOHV OOXPLQjULHV 6 XWLOLW]DUDQ HOV
WLSXVSURYHwWVGHUHIOHFWRUSHUHYLWDUODGLVSHUVLyGHOIOX[OOXPLQyVFDSDOVRVWUH TXHJHQHUDOPHQWpV
GHL[DVHQVHHQJXL[DU 
(OVOOXPVpVGLVSRVDUDQHQILOHUHVSDUDOÃOHOHV(OVGLVSRVLWLXVSHUDO DOLPHQWDFLypVFRQFHQWUHVVLQHQXQ
DUPDULSURYHwWG REHUWXUHVSHUDODGLVVLSDFLyGHODFDORU

6 HPSUDUDQ VRVWUHV LQWHJUDWV TXDQ HQ XQD LQVWDOÃODFLy G HQOOXPHQDW VLJXL QHFHVVDUL HO ELQRHO PHX
,OÃOXPLQDFLy FRQGLFLRQDPHQW $PE DTXHVW REMHFWH HVWDQ HVWXGLDWV HOV VRVWUHV LQWHJUDWV 1RXV FULWHULV
V LPSRVHQSHUTXqHQHOSURMHFWHDILGHVDWLVIHUDTXHVWHVH[LJqQFLHV

(OV IRQWV GH OOXP pV GLVVLPXODUDQ DPE RSRUWXQHV UHL[HWHV UHWLFXODUV IHWHV G DOXPLQL R GH PDWHULDO
SOjVWLF OD IXQFLy GHOV UHL[HWHV QR VHUj QRPpV HVWqWLFD VLQy TXH HYLWDUj O HQOOXHUQDPHQW (Q DOWUHV
FDVRVV HPSUDUDQSODTXpV,OLVVHVGHPDWHULDOSOjVWLF
/DVHYDFDUDFWHUtVWLFDSUHGRPLQDQWSDUWLFXODUPHQWHQHOFDVG H[WHQVHVVXSHUItFLHVVHUjODSURGXFFLy
G XQD LOÃOXPLQDFLy XQLIRUPH DPE XQD JDLUHEp WRWDO DEVqQFLD G RPEUHV eV GRQDUj PDMRU YLGD D
O DPELHQWUHFRUUHQWDO RFXSDFLyHQFRPSWHVVXSOHPHQWjULHV4XDQWPDMRUVLJXLODGLVWjQFLDHQWUHHOV
OOXPVLHOVRVWUHOOXPLQyVWDQWPHVXQLIRUPHPHQW,OÃOXPLQDWpVYHXUjDTXHVW$L[zHVWDUjQRREVWDQW
DL[zFRQGLFLRQDWDODGLVWjQFLDH[LVWHQWHQWUHHOVILOHUHVGHOOXPV
(QVRVWUHVUHDOLW]DWVDPEHOHPHQWVUHWLFXODUVV REWLQGUDQUHVXOWDWVVDWLVIDFWRULVVHPSUHTXHODGLVWjQFLD
HQWUHHOVOOXPVLODUHWtFXODQRVLJXLPHVGHDYHJDGHVHOFRVWDWGHODPDOOD
(OV GLPHQVLRQV GH OD PDOOD L O DOWXUD GH OD SUzSLD UHL[HWD GHWHUPLQHVVLQ O DQJOH YLVXDO PHV DOOj GHO
TXDO GHL[DUj GH VHU SHUFHSWLEOH OD IRQW OOXPLQRVD 1R REVWDQW DL[z O DGDSWDFLy GH PDOOHV PROW
HVWUHWHVUHGXLUjHOUHGLPHQWOOXPLQyV1RV XWLOLW]DUDQPDOOHVDPEUHWtFXODGHPHQ\VGHYLQWSHUYLQW
PLOÃOtPHWUHV [PP 



$VSHFWHDJUDGDEOHPHQWXQLIRUPHGHWRWHOVRVWUH



([HFXFLy PLWMDQoDQW PzGXOV TXH GRQHQ IOH[LELOLWDW D OD LQVWDOÃODFLy HQIURQW
GHOVFDQYLDQWVFRQGLFLRQVGHO RUJDQLW]DFLyGHOWUHEDOO



3RVVLELOLWDWG LQWHJUDFLyDPEHOVFRQGXFWHVG DLUHFRQGLFLRQDW



2FXSDFLy R HYDFXDFLy UDFLRQDOV GH OD FDORU SURGXwGD SHU OOXPV L
UHDFWjQFLHV



/LPLWDWFRVWG LQVWDOÃODFLyLPDQWHQLPHQW



3HUDODUHDOLW]DFLyGHIDOVRVVRVWUHVOOXPLQRVRVpVUHFRUUHUjDO RFXSDFLyG DUPDGXUHVUHWLFXODUVIHWHV
DPE SHUILO G DOXPLQL VXVSHVHV GHO VRVWUH SHU PLWMj G·XQ WLEDQW G DOWXUD DMXVWDEOH (Q HOOHV pV
FROÃORFDUDQHOVSDQWDOOHVUHWLFXODUV

3HUDFRQVHJXLUDTXHVWVREMHFWLXVV DSOLFDUDQOOXPLQjULHVHVSHFLDOVSURYHwGHVG HVTXHUGHVSUDFWLFDGHV
D OD SDUW VXSHULRU GHOV SDQWDOOHV D WUDYpV GHOV TXDOV SDVVDUj O DLUH SURFHGHQW GH O DPELHQW
8VXDOPHQW HVWDUDQ SUHYHVWHL[HV SHU D OOXPV IOXRUHVFHQWV WXEXODUV MD TXH VRWjV HOV TXH PLOORU pV
SUHVWLQDO H[HFXFLyGHSDQHOOVOOXPLQRVRVSHUPLWMjG HOHPHQWVPRGXODUV

(Q FRPSWHV GH UHWtFXOHV WDPEp V DFFHSWDUj PXQWDU HQ DTXHVWHVDUPDGXUHV GLIXVRUV HPPRWODPHQWV
RSDOLQV R WUDQVSDUHQWV GH VXSHUItFLH HODERUDGD FRP D SODTXpV OOLVHV RSDOHWV R WUDQVSDUHQWV GH
VXSHUItFLHSULVPDWLW]DGD

/D PRGXODULWDW pV SHU WDQW XQD GHOV FDUDFWHUtVWLTXHV SULQFLSDOV $L[t SHU H[HPSOH DPE DSDUHOOV
VLQJXODUVRP~OWLSOHVpVPXQWDUDQOOXPVGHD:HQGXHVRTXDWUHILOHUHV1RPEURVRVDUWLILFLV
FRQVWUXFWLXVSHUPHWHQXQDGDSWDPHQWIjFLOGHOVDSDUHOOV

7RWVHOVHOHPHQWVQHFHVVDULVSHUDO H[HFXFLyGHIDOVRVVRVWUHVOOXPLQRVRVpVWUREDUDQGLVSRQLEOHVHQ
HOV FRPHUoRV GHO UDP +L KD GLYHUVRV GLVSRVLWLXV SUHYLVWRV SHU VLPSOLILFDU OD FRQQH[Ly HQWUH HOV
GLVWLQWHVSDUWVO DMXVWHQDOWXUDLO DQLYHOODFLyGHWRWHOFRQMXQW

$TXHVWV DSDUHOOV HVWDUDQ GRWDWV GH UHL[HWHV HVSHFLDOPHQW HVWXGLDGHV SHU PDQWHQLU XQ HOHYDW
UHQGLPHQW TXH HYLWLQ DO PDWHL[ WHPSV HOV IHQzPHQV G HQOOXHUQDPHQW SDUWLFXODUPHQW DPE HOHYDWV
QLYHOOVG LOÃOXPLQDFLyLSHUPHWLQHOSDVGHOIOX[G DLUHFRQGLFLRQDW(OVGLWHVUHL[HWHVHVWDUDQSURYHwGHV
GHIURQWLVVHVLpVIL[DUDQDO HVWUXFWXUDEjVLFDGHO DSDUHOOPLWMDQoDQWJDQ[RVDPETXqVHUjIjFLOREULU
OHVLWDQFDUOHV

3HUWHQLUIjFLODFFpVDOVOOXPVSHUSDUWGHOVHUYHLGHPDQWHQLPHQWKDXUjGHVHUSRVVLEOHGHVPXQWDU
IjFLOPHQWGHODFDUFDVVDPHWjOÃOLFDHOVHOHPHQWVPRGXODUVTXHFRQVWLWXHL[LQHOVRVWUHOOXPLQyV

(OVDSDUHOOVDPEDVSLUDFLyG DLUHDWUDYpVGHODFDPEUDIRUPDGDSHOIDOVVRVWUHpVPXQWDUDQVREUH
FXUVRUVOOLVFDQWVGHUHJXODFLy$PHVDPHVpVSUHYHXUDQSODIRQVDPEGLIXVRUVG DLUHFRQVWLWXwWVSHU
HVWLULV SHUILO SURYHwGHV G HVTXHUGHV 5HVXOWD LQQHFHVVDUL GHVWDFDU TXH SHU D O H[HFXFLy G DTXHVW WLSXV
G LQVWDOÃODFLyVHUjLQGLVSHQVDEOHXQDHVWUHWDFROÃODERUDFLyHQWUHHOWqFQLFHQLOÃOXPLQDFLyLO H[SHUWHQ
FRQGLFLRQDPHQW

(QODVHYDIXQFLyGHIDOVVRVWUHHOVPDWHL[HVHVWUXFWXULVSRGLQVHUXWLOLW]DGHVSHUDODLQVWDOÃODFLyGH
OOXPLQjULHVHOPDWHL[VLHVWDQSUHGLVSRVDGHVSHUDOFRQGLFLRQDPHQWGHO DLUHFRPVLQRKRHVWDQ
$OD),*85$V LQGLTXHQGRVWLSXVGHUHL[HWDLODIRUPDGHSHQJLGHOVRVWUH
),*85$

/DGLVSRVLFLyG XQDOOXPLQjULDSUHYLVWDSHUVHUDGDSWDGDDODLQVWDOÃODFLyG DLUHFRQGLFLRQDWV LQGLFDD
OD),*85$
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$VSLUDFLyLDGPLVVLy
3DV GH O DLUH DPELHQW DO IDOV VRVWUH DVSLUDFLy  O DLUH FRQGLFLRQDW V LQMHFWD HQ O DPELHQW D WUDYpV
G HVTXHUGHVSUHGLVSRVDGHVDXQFRVWDWLDO DOWUHGHO DSDUHOO



(OUHFRUUHJXWGHO DLUHHQDTXHVWWLSXVGHOOXPLQjULHVpVUHDOLW]DUjVHJRQVHOV),*85(6VHJHQWV



6ROXFLyDQjORJDDODSUHFHGHQWHQHOTXHVHILHUHDODLQMHFFLyGHO DLUHFRQGLFLRQDWV KDLQFRUSRUDWD
ODOOXPLQjULDHOFRQGXFWHSHUDO DVSLUDFLyGHO DLUHDPELHQW



1RPpVDVSLUDFLy
(OIOX[G DLUHSURFHGHQWGHO DPELHQWSDVVDDWUDYpVGHODOOXPLQjULD



/ DLUHFRQGLFLRQDWV LQMHFWDDOORFDODWUDYpVG HVFOHW[HVRSHUIRUDFLRQVSUDFWLFDGHVGLUHFWDPHQWHQHO
IDOVVRVWUH


8QD RSRUWXQD HPERFDGXUD VLWXDGD VREUH OD OOXPLQjULD FDQDOLW]D O DLUH D WUDYpV G XQ FRQGXFWH
G HYDFXDFLy



1RPpVLQMHFFLy
/ DSDUHOO QR HVWj SUHYLVW SHU D O DVSLUDFLy / DLUH FRQGLFLRQDW V LQMHFWD DO ORFDO D WUDYpV G LQMHFWRUV R
HVFOHW[HVVLWXDGHVHQODSUzSLDOOXPLQjULD
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8QDOOXPLQjULD7URIIHUVSHUDFLUFXODFLyG DLUHV LQGLFDDOD),*85$



,/Ã/80,1$&,Ð' (0(5*
(0(5*Ë1&,$
Ë1&,$
Ë1&,$
(Q O LOÃOXPLQDFLy G HPHUJqQFLD R GH VHQ\DOLW]DFLy L HPHUJqQFLD V DSOLFDUDQ DSDUHOOV DXWzQRPV
LQFDQGHVFHQWVRIOXRUHVFHQWV
(OVDSDUHOOVDXWzQRPVLQFDQGHVFHQWVG HPHUJqQFLDFRPSOLUDQODQRUPDWLYDWqFQLFDLFDUDFWHUtVWLTXHV
VHJHQWV


81($SDUHOOVDXWzQRPVSHUDHPHUJqQFLD



81(  0DWHULDO SHU D %7 3URWHFFLy FRQWUD HOV [RFV HOqFWULFV
5HJOHVGHVHJXUHWDW



81(  *UDXV GH SURWHFFLy GH OHV HQYROWDQWV GHO PDWHULDO HOqFWULF
GH%7



7LSXV1RSHUPDQHQW



*UDXGHSURWHFFLy,3





7HQVLyG DOLPHQWDFLy9FD

8Q VLVWHPD XQLILFDW GH VRVWUH SHU DFRQVHJXLU XQ FRPSOHW FRQWURO DPELHQWDO V LQGLFD D OD ),*85$




3RWqQFLDGHODOOXP::



)OX[OOXPLQyVOPOP



6XSHUItFLHDFREULUP P



'XUDGDPtQLPDVHQVHFjUUHJDK



7LSXVGHFRPDQGDPHQW,QGLYLGXDO



(OVDSDUHOOVLQFDQGHVFHQWVGHVHQ\DOLW]DFLyPpVHPHUJqQFLDWLQGUDQOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVTXH
HOV DQWHULRUV HQFDUD TXH HO WLSXV GH FRPDQGDPHQW VHUj LQGLYLGXDO R D GLVWjQFLD VHJRQV HOV
UHTXHULPHQWVGHFDGDLQVWDOÃODFLy
(OV DSDUHOOV DXWzQRPV IOXRUHVFHQWV G HPHUJqQFLD FRPSOLUDQ OD QRUPDWLYD WqFQLFD L FDUDFWHUtVLTXHV
VHJHQWV

8QD OOXPLQjULD LQFDQGHVFHQW HQFDVWDGD L LQWHJUDGD DPE VLVWHPHV GH FDOHIDFFLy L UHIUHGDPHQW
V LQGLFDHQOL),*85$
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81($SDUHOOVDXWzQRPVIOXRUHVFHQWVG HPHUJqQFLD



81(  5  0DWHULDO SHU D %7 3URWHFFLy FRQWUD HOV [RFV HOqFWULFV
5HJOHVGHVHJXUHWDW



81(  *UDXV GH SURWHFFLy GH OHV HQYROWDQWV GHO PDWHULDO HOqFWULF
GH%7



7LSXV1RSHUPDQHQW



*UDXGHSURWHFFLy,3



7HQVLyG DOLPHQWDFLy9FD



3RWqQFLDGHODGHOtV::



)OX[OOXPLQyV,POP



6XSHUItFLHDFREULUP P 



'XUDGDPtQLPDVHQVHFjUUHJDK



7LSXVGHFRPDQGDPHQW,QGLYLGXDOLDGLVWjQFLD
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(OV DSDUHOOV DXWzQRPV IOXRUHVFHQWV GH VHQ\DOLW]DFLy PpV HPHUJqQFLD WLQGUDQ OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVTXHHOVDQWHULRUVSHUzDPELQGLFDFLyGHVHQ\DOLW]DFLy
(QORFDOVKXPLWVPXOODWVRHQH[WHULRUVHOVDSDUHOOVDXWzQRPVVHUDQHVWDQFVSHUDVHQ\DOLW]DFLyPpV
HPHUJqQFLDRQRPpVSHUDHPHUJqQFLDLWLQGUDQOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVTXHHOVLQGLFDWVSHUD
LQWHULRUV SHUz HO JUDX GH SURWHFFLy GH O HQYROWDQW VHUj ,3 VHJRQV 81(  *UDXV GH
SURWHFFLyGHOHVHQYROWDQWVGHOPDWHULDOHOqFWULFGH%7


'$'(6$)$&,/,7$562%5(/(6//80,15,(6
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'HWRWHVOHVOOXPLQjULHVTXHV LQVWDOÃOLQHO&RQWUDFWLVWDIDFLOLWDUjLGRFXPHQWDUjOHVGDGHVVHJHQWV



81(1LYHOOVG LOÃOXPLQDFLy$VVLJQDFLyDWDVTXHVPVROV



81(6LVWHPHVG LOÃOXPLQDFLy&ODVVLILFDFLyJHQHUDO



81((QOOXPHQDWG HPHUJqQFLD&ODVVLILFDFLyLGHILQLFLRQV



81((QOOXPHQDWG HPHUJqQFLD G HYDFXDFLy $FWXDFLy



81((QOOXPHQDWG HPHUJqQFLD GHVHJXUHWDW $FWXDFLy



81((QOOXPHQDWG HPHUJqQFLD GHFRQWLQXwWDW $FWXDFLy

5(48,6,76*(1(5$/6'(/(6,167$/Ã/$&,216
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&ODVVHGHTXDOLWDWGHODOOXPLQjULD



5HQGLPHQWOOXPLQyV



$QJOHGHSURWHFFLy DSDQWDOODPHQW 

(OVSDUjPHWUHVGHOGLVVHQ\LQFORXUDQHOSURSLHVSDLHOVGHWDOOVGHFRQVWUXFFLyLODVHYDILQDOLWDWDL[t
FRPODQDWXUDGHODWDVFDYLVXDO



1RPEUHGHOOXPVOOXPLQjULD

(OVQLYHOOVG LOÃOXPLQDFLyVREUHXQSODKRULW]RQWDODYXLWDQWDFLQFFHQWtPHWUHV FP GHOVzODFDEDW
HVWUREHQLQGLFDWVSHUDXQHQOOXPHQDWJHQHUDODOV48$'5(6L



3RWqQFLDOOXP5D7HPSHUDWXUDGHFRORULFRORUDSDUHQW



%DODVW LQGLFDUWLSXVVLKRSRUWD 



3RWqQFLDFRQVXPLGDSHOEDODVW VLKRSRUWD 



&RQGHQVDGRU LQGLFDUWLSXVVLKROOHYD 

(VSUHVWDODPj[LPDDWHQFLyDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLFSHUTXqHVSXJXLXWLOLW]DUSOHQDPHQWH3RWHQFLDO
SURSRUFLRQDW SHU OD OOXP QDWXUDO HQ OHV KRUHV HQ TXq DTXHVWD HVWj GLVSRQLEOH FRUUHFWH GLVVHQ\ GH
ILQHVWUDOVOOXPHQHUHVLFODUDERLHV 



&DUEDVVHWD LQGLFDUWLSXVVLKRSRUWD 

/HVIRUPHVOOXPLQRVHVDXWLOLW]DUHVWDUDQLQWHJUDGHVHQHOGLVVHQ\GHFDGDHVSDL



1RUPDGHIDEULFDFLyGHODOOXPLQjULD

(O QLYHOO OOXPLQyV VHUj HO FRUUHFWH L HOV DSDUHOOV L VLVWHPHV HOV zSWLPV SHU SURSRUFLRQDU OD FODUHGDW
DPELHQWDODGHTXDGD



1RUPDGHIDEULFDFLyGHOHVOOXPV



7LSXVL1RUPDGHIDEULFDFLyGHSRUWDOjPSDGHV

(OFRQVXPHQHUJqWLFVHUjFRQVLGHUDWHQHOVHQWLWGHO HVWDOYLHQFDUDTXHVHQVHPLQYDHQODTXDOLWDWGH
ODLOÃOXPLQDFLy ~VGHOOXPVG DOWUHQGLPHQWEDODVWRVHOHFWUzQLFVHWF 



7LSXVL1RUPDGHIDEULFDFLyGHFDVTXHWV

(OVUHTXLVLWVGHODLQVWDOÃODFLyG HQOOXPHQDWGHSHQGUDQGHO DFWLYLWDWDUHDOLW]DUHQO HVSDLFRQVLGHUDGR

(O IDFWRU PpV LPSRUWDQW VHUj HO GH SURSRUFLRQDU ERQHV FRQGLFLRQV GH YLVLy HQ HO SOD GH WUHEDOO
VHJRQVODFODVVHGHWDVFDYLVXDOTXHHVYDJLDGXUDWHUPH1RREVWDQWDL[zHVYDORUDUjWRWO HQWRUQ
YLVXDOTXDQDTXHVWWLQJXLJUDQLQIOXqQFLDVREUHHOUHQGLPHQWLREHQHVWDUGHOSHUVRQDOHVWLQGUjHQ
FRPSWHTXHXQDLQVWDOÃODFLyDPEERQQLYHOOVRWDHOSXQWGHYLVWDTXDQWLWDWLXSRWVHULQDGHTXDGDVRWD
HOSXQWGHYLVWDJOREDO

(OPDQWHQLPHQWGHOFRQMXQWGHO HQOOXPHQDWQRVHUjFRPSOLFDW
/HVSHUVRQHVG HGDWQHFHVVLWDUDQXQQLYHOOG LOÃOXPLQDFLyPpVHOHYDWTXHHOTXHSUHFLVHQHOVMRYHVSHU
D XQD PDWHL[D UHDOLW]DFLy 3HU D DFWLYLWDWV GH OHFWXUD R VLPLODUV OD TXDQWLWDW GH OOXP SHU PHWUH
TXDGUDW /PP  ,X[  QHFHVVjULD TXH HV WLQGUj HQ FRPSWH VHJRQV O HGDW FRQVLGHUDQW HO FHQW SHU
FHQWSHUDXQDHGDWPLWMDQDGHTXDUDQWDDQ\VV LQGLFDDO48$'5(

1250$7,9$7Ë&1,&$
1250$7,9$7Ë&1,&$


48$'5(

(O GLVVHQ\ GH O HQOOXPHQDW FRPSOLUj DPE DTXHVW $UWLFXOR L DPE HO TXH V HVWLSXOL HQ FDGD FDV
SDUWLFXODUHQOHV1RUPHVVHJHQWV


(GDWGHODSHUVRQD
(GDWGHODSHUVRQD
 GHXDQ\V 

81(7DVTXHVYLVXDOV&ODVVLILFDFLy

4XDQWLWDWGHOOXPQHFHVVjULD
4XDQWLWDWGHOOXPQHFHVVjULD
 TXDUDQWDSHUFHQW 

 YLQWDQ\V 

 FLQTXDQWDSHUFHQW 

 WUHQWDDQ\V 

 VHWDQWDFLQFSHUFHQW 



81(1LYHOOVG LOÃOXPLQDFLy'HILQLFLRQV



81(1LYHOOVG LOÃOXPLQDFLy(VSHFLILFDFLy

 TXDUDQWDDQ\V 

 FHQWSHUFHQW 



81(1LYHOOVG LOÃOXPLQDFLy&ODVVLILFDFLyLGHVLJQDFLy

 TXDUDQWDFLQFDQ\V 

 FHQWFLQTXDQWDSHUFHQW 



81(1LYHOOVG LOÃOXPLQDFLy$VVLJQDFLyDWDVTXHVYLVXDOV

 FLQTXDQWDDQ\V 

 GRVFHQWVSHUFHQW 

 FLQTXDQWDFLQFDQ\V 

 WUHVFHQWVSHUFHQW 



81(1LYHOOVG LOÃOXPLQDFLy'HILQLFLRQV

 VHL[DQWDDQ\V 

 TXDWUHFHQWVSHUFHQW 

81(1LYHOOVG LOÃOXPLQDFLy(VSHFLILFDFLy

 VHL[DQWDFLQFDQ\V 

 VLVFHQWVSHUFHQW 






81(1LYHOOVG LOÃOXPLQDFLy&ODVVLILFDFLyLGHVLJQDFLy
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VRWDHOSXQWGHYLVWDTXDOLWDWLXV HYLWDUjO HQOOXHUQDPHQWGHILQLWDTXHVWFRP©SHUWRUEDFLyGHOSURFpVGH
ODYLVLySURYRFDGDSHUXQHVWtPXOH[FHVVLXª6 HYLWDUjO HQOOXHUQDPHQWLQVXSRUWDEOH LPSRVVLELOLWDWGH
YHXUH  GH O HQOOXHUQDPHQW LQFzPRGH TXH QR LPSRVVLELOLWD OD YLVLy SHUz OD GLILFXOWD D FDXVD G XQ
PDUFDWGHVHTXLOLEULGHOHVOXPLQjQFLHVGHOVREMHFWHVVLWXDWVGLQVHOFDPSYLVXDOGHODSHUVRQD 3HU
HYLWDU R GLVPLQXLU HO PpV SRVVLEOH HOV HIHFWHV G HQOOXHUQDPHQW HV WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV
FRQVLGHUDFLRQVVHJHQWV


/HVIRQWVGHOOXPVHVLWXDUDQHOPpVDOOXQ\DGHVSRVVLEOHGHOFHQWUHGHOFDPS
YLVXDO /HV OOXPLQjULHV V LQVWDOÃODUDQ HOHYDGHV SHUTXq O DQJOH TXH IRUPL OD
GLUHFFLy GH OD PLUDGD QRUPDOPHQW GLUHFFLy KRULW]RQWDO  DPE OD OtQLD TXH
XQHL[ O XOO DPE HO IRFXV OOXPLQyV VLJXL DOPHQ\V GH WUHQWD JUDXV q  
HOHYDQWVHDTXDUDQWDFLQFJUDXV q HQHQOOXPHQDWVG DOWDTXDOLWDW



4XDQSHUUDyGHOHVGLPHQVLRQVGHOD]RQDDLOÃOXPLQDUOHVOOXPLQjULHVQR
SXJXLQ VHU VLWXDGHV D XQD DOWXUD VXILFLHQW VHUj QHFHVVDUL DSDQWDOODUOHV
HPSUDQW HOHPHQWV GLIXVRUV UHIOHFWRUV R UHIUDFWRUHV DGHTXDWV TXH
GLVWULEXHL[LQHOIOX[OOXPLQyVGHPDQHUDTXHDTXHVWQRLQFLGHL[LGLUHFWDPHQW
VREUHHOVXOOVGHOSHUVRQDO



(OFRQWUDVWGHOXPLQjQFLHVHQWUHHOVSXQWVGHOOXPLHOIRQVVREUHHOTXDOHV
GHVWDTXHQQRVHUjH[FHVVLX



(O FRQWUDVW GH OXPLQjQFLHV HQWUH OD VXSHUItFLH GH O REMHFWH TXH HV PLUD L HO
VHXIRQVRREMHFWHVVLWXDWVHQHOVHXHQWRUQQRVREUHSDVVDUDGHFHUWVOtPLWV



G XQLIRUPLWDW (Q DOWUHV ORFDOV PpV DPSOLV L VL pV SRVVLEOH V REWLQGUj XQD LOÃOXPLQDFLy DPE PpV
XQLIRUPLWDWPLWMDQoDQWHOGLVVHQ\DFXUDWGHFODUDERLHVTXHSURSRUFLRQLQXQDSRUWDFLyGHOOXPQDWXUDO
D OHV ]RQHV PpV DOOXQ\DGHV GH OHV ILQHVWUHV OHV FODUDERLHV HV GLVVHQ\DUDQ GH PDQHUD TXH
SURSRUFLRQDQW OOXP QDWXUDO HYLWLQ OD UDGLDFLy VRODU L O HQOOXHUQDPHQW  (Q RILFLQHV JUDQV RQ OD OOXP
HOqFWULFDV HPSULGXUDQWWRWHOGLDOHVILQHVWUHVWLQGUDQFRPDIL~QLFHOIDFLOLWDULQIRUPDFLyGHOPyQ
H[WHULRU (O UHGXLU OD JUDQGjULD GH OHV ILQHVWUHV WLQGUj HIHFWH VREUH O HQOOXHUQDPHQW SURGXwW SHO FHO
QRPpV HQ OD PHVXUD TXH V LPSHGHL[L OD YLVLy GHOV FHOV OOXPLQRVRV R GH OHV IDoDQHV HQOOXHUQDGRUHV
GHOVHGLILFLVGHGDYDQWSHUzHQWRWFDVDPEILQHVWUHVV HVSHUDUjVHPSUHTXHOFRPG HQOOXHUQDPHQW
VHQW SHU WDQW HVVHQFLDO O HYLWDUOD GLVWULEXFLy GH OORFV GH WUHEDOO DPE SRVLFLRQV GH FDUD D ILQHVWUHV
HQFDUD TXH DTXHVWHV VLJXLQ SHWLWHV 6L DTXHVWD QR IRV SRVVLEOH V HPSUDUj HO SURFHGLPHQW PpV
DGHTXDWSHUUHGXLUHOSRVVLEOHHQOOXHUQDPHQWSURGXwWSHOFHO FRUWLQHVLQWHULRUVUHIOHFWRUVSHUVLDQHV
WHQGDOV YLGUHV GH FRORU GH EDL[D WUDQVPLWjQFLD SDUHWV VRUWLQWV DOV FRVWDWV GH OHV ILQHVWUHV DPE
DFDEDWV DOWDPHQW UHIOHFWRUV L DPE DTXHVW DFDEDW TXDOVHYRO UHL[D TXH V LQVWDOÃOL  D PpV D PpV HV
GLVSRVDUDQOOXPLQjULHVDSURSLDGHVSHUTXqFDLJXLODOOXPVREUHODVXSHUItFLHGHOHVSDUHWVDGMDFHQWVD
OHVILQHVWUHV
6 DFRQVHJXLUj WDPEp XQD FRPELQDFLy HTXLOLEUDGD G LOÃOXPLQDFLy QDWXUDO L HOqFWULFD PLWMDQoDQW XQ
HQOOXPHQDWLQWHULRUVXSOHPHQWDULSHUPDQHQW HQOOXPHQDW36/, DPEHOVILQVVHJHQWV

/ HQOOXHUQDPHQWUHIOHFWLWHVUHGXLUjDSOLFDQWHOVFULWHULVVHJHQWV



6XEPLQLVWUDU GXUDQW HO GLD PpV HQFDUD D OD SDUW PpV DO IRQV GHO ORFDO HO
QLYHOORLOXPLQjQFLDUHTXHULWSHUDOWLSXVGHWUHEDOODUHDOLW]DU



3URSRUFLRQDU XQD GLVWULEXFLy GH OXPLQjQFLHV PHVXUHV HQ FDQGHOHV SHU
PHWUHTXDGUDW FGP DGHTXDGDHVSHFLDOPHQWUHVSHFWHDODUHGXFFLyGH
O HQOOXHUQDPHQWSURGXwWSHOFHO



)HU SRVVLEOH TXH HQFDUD D OD SDUW PpV DO IRQV GHO ORFDO OHV SHUVRQHV
SXJXLQ WHQLU HOV EHQHILFLV GH OD OOXP QDWXUDO SHO TXH ID DO FRORU DQJOH
G LQFLGqQFLDLYDULDFLy



(OVLVWHPD36/,V DSOLFDUjDOOtRQVHVXSRVLTXHODSHQHWUDFLyGHODOOXPGHO
GLD HQ HOV SDUWV PpV DO IRQV GHO ORFDO SURGXHL[L XQD LOXPLQjQFLD QLYHOO
OOXPLQyV LQVXILFLHQWHQOHVFRQGLFLRQVJHQHUDOVGHGLVVHQ\



3HU REWHQLU XQ ERQ HTXLOLEUL OD LOÃOXPLQDFLy KRULW]RQWDO PtQLPD QR VHUj
LQIHULRUDFLQFFHQWVOX[

o (V GRQDUj SUHIHUqQFLD D OD XWLOLW]DFLy HQ O HQWRUQ GHO ORFDO GH PDWHULDOV
G LPSUHVVLyPDWRVHPLPDW
o 4XDQ HOV PDWHULDOV VLJXLQ G LPSUHVVLy EULOODQW O HQOOXPHQDW HV GLVVHQ\DUj
DPEOOXPLQjULHVGHPDMRUFRPSRQHQWLQGLUHFWD
o /HV OOXPLQjULHV IOXRUHVFHQWV SHU D XQ HQOOXPHQDW JHQHUDO HV GLVWULEXLUDQ
DPEHOVHXHL[PDMRUSDUDOÃOHODDODGLUHFFLyGHODYLVXDO

(QODIDVHVHJHQWGHOGLVVHQ\TXDQV DSOLTXLQHOVSULQFLSLVJHQHUDOVHVWLQGUjHQFRPSWHHOVHJHQW

o 4XDQ H[LVWHL[L FDS OtQLD GH ILQHVWUHV OHV OOXPLQjULHV IOXRUHVFHQWV HV
GLVWULEXLUDQ D PpV D PpV DPE HO VHX HL[ PDMRU SDUDOÃOHO D OD OtQLD GH
ILQHVWUHV

6H FHUFDUDQ TXDOLWDWV GLUHFFLRQDOV SHU HYLWDU RPEUHV GHJXGHV D DPEGyV WLSXV G LOÃOXPLQDFLy
LQVWDOÃODQWOOXPLQjULHVSDUDOÃOHOHVDOHVHVERVVHVGHILQHVWUHVRHPSUDQWXQVRVWUHOOXPLQyV/HVOOXPV
G LQFDQGHVFqQFLDHVSUHVWHQPHQ\VTXHOHVIOXRUHVFHQWVSHUHPSUDUOHVHQFRPELQDFLyDPEODOOXP
GHO GLD SHU UDRQV GH OD VHYD EDL[D WHPSHUDWXUD GH FRORU q .  L GH OD VHYD HVFDVVD HILFjFLD
TXRFLHQW HQWUH HO IOX[ OOXPLQyV HPqV SHU OD OOXP HQ O~PHQV L OD SRWqQFLD TXH FRQVXPHL[ HQ ZDWWV
OP: (QKDYHUGHVHUYLUXQDPDWHL[DLQVWDOÃODFLyG HQOOXPHQDWHOqFWULFGXUDQWHOGLDLGXUDQWODQLW
HOFRORUGHODOOXPHPHVDSHUOHVOOXPVVHUjFRPSDWLEOHDPEHOVHXGREOH~V/HVOOXPVIOXRUHVFHQWV
TXH WLQJXLQ XQD WHPSHUDWXUD GH FRORU GH  D q . VHUDQ OHV XWLOLW]DGHV SHU D DPEGyV
SURSzVLWV

o /HVOOXPLQjULHVGHIHL[DPSOHSRUWDUDQPDMRUVHSDUDFLyHQWUHGXHVILOHV
o (V UHGXLUDQ HOV UHIOH[RV HVSHFXOHVVLV XWLOLW]DQW OOXPLQjULHV GH EDL[D
OXPLQjQFLD FGP FDQGHOHVPHWUHTXDGUDWV 
/DUHSDUWLFLyHVUHDOLW]DUjG DFRUGDPEOHVQHFHVVLWDWVFRQFUHWHVGHFDGD FDV(QJHQHUDOLSHUDOD
PDMRU SDUW GHOV FDVRV UHVXOWDUj ~WLO REWHQLU XQ UHSDUWLPHQWPLWMDQDPHQW GLI~V FRPSOHPHQWDW TXDQ
VLJXLQHFHVVDULSHUXQHQOOXPHQDWGLUHFFLRQDO/ HQOOXPHQDWPROWGLI~VSRWDQXOÃODUFRPSOHWDPHQWOHV
RPEUHVDSODQDQWHOVYROXPVPHQWUHTXHOHVOOXPVGLULJLGHVSURYRTXHQRPEUHVPROWGXUHV(VWLQGUj
HQ FRPSWH TXH WDQW O XQ FRP O DOWUH WLSXV GH UHSDUWLPHQW GH OOXP SRW VHU FRQYHQLHQW SHU D XQHV
DSOLFDFLRQVLGHVDFRQVHOODWSHUDDOWUHV

7Ë&1,48(6(63(&,$/6'
7Ë&1,48(6(63(&,$/6' (1//80(1$7
(1//80(1$7
(V SUHVWDUj HVSHFLDO DWHQFLy D PLOORUDU O DVSHFWH G LQWHULRUV HQ ]RQHV G H[SRVLFLy SURFXUDQW TXH OHV
VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVWUXFWXUDOV HOV REMHFWHV L OD JHQW GLQV DTXHVWHV ]RQHV VLJXLQ LOÃOXPLQDWV GH
PDQHUD TXH OD IRUPD HV UHYHOL DPE FODUHGDW L GH PDQHUD DJUDGDEOH L TXH OHV RPEUHV HV IRUPLQ
VHQVHFRQIXVLy3HUDDL[zODOOXPHVSURSDJDUjQRWzULDPHQWPDUFDGDHQXQD

(OJUDXGHGLIXVLyRGHGLUHFFLRQDOLWDWGHSHQGUjIRQDPHQWDOPHQWOHVGLPHQVLRQVGHODIRQWGHOOXP
GH OD GLVWjQFLD H[LVWHQW HQWUH DTXHVWD L O REMHFWH LOÃOXPLQDW DL[t FRP GH OD SRVLFLy UHODWLYD G DTXHVW
~OWLP UHVSHFWHD OD IRQW GH OOXP $FWXDQW FRQYHQLHQWPHQW VREUH DTXHVWHVYDULDEOHV V DFRQVHJXLUj HO
UHSDUWLPHQWHVSDFLDOPpVLGRQLSHUDFDGDFDVSDUWLFXODU

GLUHFFLyPpV TXH HQ TXDOVHYRO DOWUD (O PRGHODWJH GH OHV IRUPHV GHOV REMHFWHV WULGLPHQVLRQDOVVHUj
IHEOH VL OD OOXP LQFLGHL[ GHV GH JDLUHV GLUHFFLRQV R VHUj PDVVD GLIXVD L O LQWHULRU UHVXOWDUj SRF
LQWHUHVVDQW D FDXVD GH OD IDOWD GH FRQWUDVW HQWUH OXPLQjQFLHV ,FRQHV GH OOXP LQFLGHQWV PHVXUDWV HQ
FGPFDQGHOHVPHWUHTXDGUDW ' DOWUDEDQGDODFRPSRQHQWGLUHFFLRQDOQRVHUjJDLUHIRUWSHUTXq
HO PRGHODWJH TXHGDUj PDVVD GXU L OHV RPEUHV SURGXLUDQ SHUWRUEDFLRQV (Q WRW FDV HV UHDOLW]DUDQ
DOJXQHVSURYHVSHUHVWDEOLUOHVFRQGLFLRQVzSWLPHVHQFDGDFDVSDUWLFXODU

,17(5$&&,Ð(175(/$//80'(/',$,/$//
,17(5$&&,Ð(175(/$//80'(/',$,/$//80(/Ë&75,&$
//80'(/',$,/$//80(/Ë&75,&$
80(/Ë&75,&$
(OQLYHOOG LOXPLQDFLy LOXPLQjQFLDHQOX[ G XQORFDOGHSHQGUjQRVROVGHODILQDOLWDWD TXqHVYDD
GHVWLQDUHOORFDOVLQyWDPEpGHODVHYDFDSDFLWDWGHOOXPQDWXUDOLGHOFOLPDGHOD]RQDJHRJUjILFD
SHUODTXDOFRVDHVWLQGUjHQFRPSWHHOVHIHFWHVWqUPLFVGHODUDGLDFLyQDWXUDOLHOVHXHQOOXHUQDPHQW

7,386' (1//80(1$76
(1//80(1$76(*216/
(*216/ 5($$,/Ã/80,1$5
5($$,/Ã/80,1$5
0,1$5

$OV LQWHULRUV DPE ILQHVWUHV ODWHUDOV OD OOXP GHO GLD GLVSRQLEOH GHFUHL[HUj UjSLGDPHQW DPE  OD
GLVWjQFLD D OHV ILQHVWUHV (Q PROWHV DSOLFDFLRQV FRP HQ RILFLQHV SHWLWHV V DFFHSWDUj DTXHVWD IDOWD
3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6



/ HQOOXPHQDW JHQHUDO V DSOLTXpV HQ WRW WLSXV GH ORFDOV RILFLQHV HVFROHV PDJDW]HPV QDXV GH
IjEULTXHVSROLHVSRUWLXVHWF
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6 HPSUDUj XQ HQOOXPHQDW ORFDOLW]DW HQ jUHHV OLPLWDGHV TXH QR WHQHQ JHQHUDOPHQW HQOOXPHQDW
JHQHUDORTXHDTXHVWQRDEDVWDO jUHDHQTHVWLyFRPSRGHQVHUDSDUDGRUVYLWULQHVHWF

48$'5(


/ HQOOXPHQDW VXSOHPHQWDUL V HPSUDUj SHU DXJPHQWDU HO QLYHOO HQ DOJXQHV ]RQHV HQ TXq HO QLYHOO GH
O HQOOXPHQDW JHQHUDO VLJXL HVFjV FRP SRGHQ VHU WDXOHUV GH GLEXL[ HVFULSWRULV PjTXLQHV HLQD
DSDUDGRUV SHWLWVSURMHFWRUV TXDGUHVHWF

)DFWRUVGHPDQWHQLPHQWDPEUHODFLyDOWLSXVGHOOXPLQjULD
)DFWRUVGHPDQWHQLPHQWDPEUHODFLyDOWLSXVGHOOXPLQjULD
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IL  IOX[ OOXPLQyV WRWDO HPqV H[FOXVLYDPHQW SHU OHV OOXPV SHU REWHQLU OD
LOÃOXPLQDFLyGHVLWMDGD HQO~PHQV 
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6VXSHUItFLHWRWDOGHOORFDOTXHHVSURMHFWD LOÃOXPLQDU HQPHWUHVTXDGUDWV 



X IDFWRU G XWLOLW]DFLy V REWp H[SHULPHQWDOPHQW HQ ORFDOV QRUPDOLW]DWV
XWLOLW]DQW OOXPLQjULHV GH FDUDFWHUtVWLTXHV IRWRPqWULTXHV VLPLODUV D TXq HV
SHQVD HPSUDU (O GLW IDFWRU GHSqQ GHO VLVWHPD G LOÃOXPLQDFLy GH OHV
FDUDFWHUtVWLTXHV GH OD OOXPLQjULD GH O tQGH[ . GHO ORFDO L GHO IDFWRU GH
UHIOH[Ly GH VRVWUH L SDUHWV (O IDFWRU G XWLOLW]DFLy HO SURSRUFLRQD HO 48$'5(
SUqYLDFRQVXOWDDPEHOIDEULFDQWGHODOOXPLQjULD
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3HUDGLVWULEXFLRQVDPEOOXPVHPLLQGLUHFWDRLQGLUHFWDpVQHFHVVDULWHQLUHQ
FRPSWHO DOWXUDGHOORFDO + UHVSHFWHDOSODGHWUHEDOO
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3HUDGLVWULEXFLRQVDPEOOXPGLUHFWDVHPLGLUHFWDLPL[WDO tQGH[GHOORFDOHV
FDOFXODDPEODIyUPXODVHJHQW

.=




.

. tQGH[ GHO ORFDO SUHQ HQ FRQVLGHUDFLy O DPSOH D  L OD SURIXQGLWDW E  GHO
ORFDOHQTHVWLyDL[tFRPO DOWXUDGHOHVOOXPVUHVSHFWHDOSODGHWUHEDOO K 
(OVYDORUVV H[SUHVVHQHQPHWUHV

.=
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/HVGLPHQVLRQVHVSUHVHQWHQDOD),*85$



P IDFWRU GH PDQWHQLPHQW Wp HQ FRPSWH OD GHSUHFLDFLy GH OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVIRWRPqWULTXHVGHOHVOOXPLQjULHVLO HQYHOOLPHQWGHOHVOOXPV
9DULD VHJRQV OHV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV L OD IRUPD FRP V HIHFWXD HO
PDQWHQLPHQW(O48$'5(LQGLFDHOVYDORUVDSURSLDWVSHUDDSDUHOOV
G ~VFRUUHQW



/D IyUPXOD EjVLFD SHU DO FjOFXO GHO IOX[ OOXPLQyV WRWDO QHFHVVDUL SHU D OD
LOÃOXPLQDFLy G XQ ORFDO WHQLQW HQ FRPSWH WRWV HOV IDFWRUV TXH DFDEHP GH
GHVFULXUHpVODVHJHQW



I



$QRPHQDQW I/DOIOX[OOXPLQyVHPqVSHUFDGDVFXQDGHOHVOOXPVHVGHGXLUj
HO QRPEUH GH OOXPV Q  QHFHVVjULHV SHU REWHQLU HO QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy
GHVLWMDW

),*85$
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/HVIRQWVGHOOXPV DSDQWDOODUDQSHUHYLWDUO HQOOXHUQDPHQW),*85(6LHQSDUWLFXODU
TXDQHVWURELQGLQVOD]RQDFRPSUHVDSHUXQDUFGHWUHQWDJUDXV q UHVSHFWHDO HL[YLVXDO$L[z
V DFRQVHJXHL[ DPE O RFXSDFLy GH OOXPLQjULHV SURYHwGHV GH SDQWDOOD VHJRQV V LQGLFD D OD ),*85$



HUURQL


(QLOÃOXPLQDFLRQVGHWLSXVJHQHUDOHQWUHOHV]RQHVEHQLOÃOXPLQDGHVLOHVTXHQRKRHVWDQWDQWH[LVWLUj
XQDUHODFLyGHQLYHOO (PLQ(Pi[≥$TXHVWUHVXOWDWHVSRWREWHQLUDPEXQDDGHTXDGDVHOHFFLy
GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GRQLOHV OOXPLQjULHV REVHUYLQVH OHV FRUEHV IRWRPqWULTXHV IDFLOLWDGHV SHO
FRQVWUXFWRU LSUHVWDQWDWHQFLyDOHVGLVWjQFLHVHQWUHOHVIRQWVGHOOXPDL[t

),*85$
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/D PDMRU SDUW GHOV ORFDOV SRUWDUDQ XQ FRQMXQW GH OOXPLQjULHV GH FDS FODVVH (Q DTXHVW FDV HO
TXRFLHQW GH OD LOXPLQjQFLD YHUWLFDO L OD LOXPLQjQFLD KRULW]RQWDO VHUj IXQFLy GH OHV SURSLHWDWV
IRWRPqWULTXHVGHOHVOOXPLQjULHVGHODVHYDGLVWULEXFLyLGHOHVUHIOHFWjQFLHVLGLPHQVLRQVGHOORFDO
4XDQ HV QHFHVVLWL DFRQVHJXLU YDORUV G LOXPLQjQFLD YHUWLFDO QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy YHUWLFDO HQ
OX[!VXSHULRUV D TXL V REWHQHQ GH OHV OOXPLQjULHV VHOHFFLRQDGHV SHU D XQD LOÃOXPLQDFLy JHQHUDO
QRUPDOPHQW ORFDOV DPE HVFDVVD R FDS OOXP QDWXUDO  V HPSUHUDQ IRQWV GH OOXP DGGLFLRQDOV SHU
LOÃOXPLQDUOHVSDUHWV DSOLFVLIRFXV 

















(OTXRFLHQWHQWUHODLOXPLQjQFLDGHOVRVWUHLODLOXPLQjQFLDKRULW]RQWDOHVWDUjHQWUHLDWqVTXH
VL pV PHQRU GH  HO VRVWUH VHPEODUj PDVVD IRVF PHQWUH TXH VL OD LOXPLQjQFLD GHO PDWHL[
V DSUR[LPD D OD L,XPLQjQFLD GH OD WDVFD SURGXLUj GLVWUDFFLy HQ HO WUHEDOO HVSHFLDOPHQW HQ ORFDOV
JUDQV$OVORFDOVRQV HPSULQOOXPLQjULHVFRPSOHWDPHQWHQFDVWDGHVVHUjLPSRVVLEOHDFRQVHJXLUXQD
LOÃOXPLQDFLyVDWLVIDFWzULDGHOVRVWUHDPHQ\VTXHODUHIOHFWjQFLDGHOVzOVLJXLHOHYDGD TXDUDQWDSHU
FHQW  



(VWLQGUjHQFRPSWHODGHFRUDFLyLQWHULRU(QDOJXQHVRFDVLRQVO RFXSDFLyGHOFRORUHQDOJXQVGHWDOOV
DUTXLWHFWzQLFV DMXGDUj D UHVVDOWDU O HVSDL DL[t FRP D GHILQLU HOV OtPLWV GH O HVFHQD YLVXDO VDOHV
G H[SRVLFLRQVHVSHFWDFOHVFRQIHUqQFLHVHWF 
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(Q HOV KDOOV G HQWUDGD FRUUHGRUV HVFDOHV HVFDOHV PHFjQLTXHV L SDVVRV OD LOÃOXPLQDFLy HVWDUj
HQFDPLQDGDIRQDPHQWDOPHQW D VDWLVIHU OHVQHFHVVLWDWV G RULHQWDFLy L VHJXUHWDW SHU OD TXDO FRVD HV
SUHVWDUj XQD PDMRU DWHQFLy D OD LOÃOXPLQDFLy YHUWLFDO TXH D O KRULW]RQWDO (Q HOV KDOOV G HQWUDGHV
SULQFLSDOVHVWLQGUjHQFRPSWHWDPEpODFRQWULEXFLyDUTXLWHFWzQLFDGHODLOÃOXPLQDFLy
(QHOVKDOOVSULQFLSDOVHVGLVSRVDUjXQFqUFROSHULPHWUDOIRUPDWSHUOOXPLQjULHVHQFDVWDGHVHQVRVWUH
G HVFDLROD OOLVD SURYHwGHV GH GXHV R WUHV WXEV IOXRUHVFHQWV GH WUHQWDVLV ZDWWV  :  L GLIXVRU GH
UHL[HWDG DOXPLQLODUHWtFXODGHOTXDOQRVLJXLLQIHULRUDXQTXDGUDWGHYLQWLFLQFPLOÃOtPHWUHV PP 
GHFRVWDW
3HU DOV FRUUHGRUV HV GLVSRVDUj XQ HQOOXPHQDW IOXRUHVFHQW GH EDL[ FRQVXP UHDOLW]DW DPE IRFXV
HQFDVWDWV R DGRVVDWV DO VRVWUH GH UHIOHFWRU SODWHMDW L SURYHwWV GH OOXP WLSXV 3/99 UDFLRQDOPHQWH
GLVWULEXwWV


/DOXPLQjQFLDGHOHVYROWDQWVGHODWDVFDVHUjGLQVHOSRVVLEOHLQIHULRUDODOXPLQjQFLDGHODSUzSLD
WDVFD SHUz VHQVH DUULEDU D VHU LQIHULRU D XQ WHUo G DTXHVW YDORU 3HU D VRVWUHV SDUHWV L VzOV pV
SUHIHULEOH FRQVLGHUDU LOXPLQjQFLHV QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy HQ OX[  L UHIOHFWjQFLHV HQ FRPSWHV GH
OXPLQjQFLHV(QLQWHULRUVG DOWXUDQRUPDO DSUR[LPDGDPHQWWUHVPHWUHV ODUHIOHFWjQFLDGHOVRVWUHVHUj
WDQDOWDFRPVLJXLSRVVLEOH FRPDPtQLPHOVHWDQWDSHUFHQW  VREUHWRWVLV HPSUHQOOXPLQjULHV
HQFDVWDGHV SHUHYLWDUHOVULVFRVG HQOOXHUQDPHQWVGLUHFWHVLUHIOHFWLWV /DUHIOHFWjQFLDGHOHVSDUHWVHV
PDQWLQGUjHQWUHHOWUHQWD  LHOYXLWDQWD  SHUFHQW(QLQVWDOÃODFLRQVDPEQLYHOOVPDMRUVGHFLQF
FHQWVOX[ODUHIOHFWjQFLDGHSDUHWVQRVHUjVXSHULRUDOVHL[DQWDSHUFHQW  SHUTXqXQDUHIOHFWjQFLD
DOWD RFDVLRQDUj PDOHVWDU HQ GHVDSDUqL[HU OD OOXP GLUQD VREUHWRW TXDQ OD LOÃOXPLQDFLy QLYHOO
OOXPLQyV  pV VXSHULRU D FLQFFHQWV OX[ /D UHIOHFWjQFLD DOWD HQ SDUHWV GH ILQHVWUHV DMXGHQH UHGXLU HO
FRQWUDVWDPEODOOXPGHOFHOGHGLDSHUzDXJPHQWHQHOFRQWUDVWDODQLW(QLQVWDOÃODFLRQVDPEQLYHOO
OOXPLQyV VXSHULRU D FLQFFHQWV OX[ OD UHIOHFWjQFLD GHO VzO HVWDUj FRPSUHVD HQWUH HO YLQW   L HO
TXDUDQWD  SHUFHQW WUHQWDSHUFHQW (VWLQGUjHQFRPSWHOHVREVWUXFFLRQVGHODVXSHUItFLHGHOVzO
SHU FROÃORFDFLy GH PREOHV SHU VRWD GHO SOD GH UHIHUqQFLD HQ WUHEDOOV QRUPDOV YXLWDQWDFLQF
FHQWtPHWUHV FP SHUVREUHGHOQLYHOOGHOVzO (QODPDMRUSDUWGHOVFDVRVDTXHVWDUHFRPDQDFLy
DFRQVHOODO ~VGHPREOHVGHFRORUVSjOÃOLGV UHIOHFWjQFLDHQWUHHOYLQW  LTXDUDQWD  SHUFHQW L
XQVzOFODUGHUHIOHFWjQFLDHOWUHQWDSHUFHQW  6HUjSDUWLFXODUPHQWLPSRUWDQWWUHEDOODUDO H[WUHP
PiVDOWGHO ,QWHUYDOHQORFDOVHQTXqV LQVWDOÃOLQOOXPLQjULHVFRPSOHWDPHQWHQFDVWDGHVMDTXHO ~QLFD
OOXPGHOVRVWUHSURYpGHOHVLQWHUUHIOH[LRQV

6REUH OHV HVFDOHV GH WLSXV PHFjQLF V LQVWDOÃODUj XQD HVERVVD FRQWtQXD GH OOXPLQjULHV G DOW GLVVHQ\
SURYHwGHVGHIOXRUHVFHQWVGHWUHQWDVLV : LGHGLIXVRUVGHODPHV



(1//80(1$7' 2),&,1(6
2),&,1(6
([FHSWHLQGLFDFLyHQFRQWUDHVFRQVLGHUDUjTXHODOOXPHOqFWULFDV HPSUDGXUDQWWRWHOGLDXWLOLW]DQW
VHOHVILQHVWUHVQRPpVFRPDHOHPHQWTXHIDFLOLWDLQIRUPDFLyGHOPyQH[WHULRU
6 HYLWDUjTXHHOVOORFVGHWUHEDOOHVWLJXLQGHFDUDDOHVILQHVWUHVSHUHYLWDUO HQOOXHUQDPHQWGHFHOVPROW
OOXPLQRVRVLODOOXPGLUHFWDGHVRO
3HU HYLWDU O HQOOXHUQDPHQW SHO VRO R SHU OD FODUHGDW GHO FHO V HPSUDUDQ FULVWDOOV GH FRORU GH EDL[D
WUDQVPLWjQFLDRFULVWDOOVDQWLWqUPLFVDPEWUDFWDPHQWUHIOHFWRUDL[tFRPSHUVLDQHVWLSXVFRUWLQD
(Q RILFLQHV VHQVH ILQHVWUHV HO QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy VHUj VHPSUH HO JUDX LPPHGLDW VXSHULRU GH TXq
V LQGLFDSHUDRILFLQHVDPEILQHVWUHVDO48$'5(LHQFDSFDVEDL[DUjGHFLQFFHQWVOX[
/ HQOOXPHQDWHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWVRVWUHOOXPLQyVRLQVWDOÃODQWOOXPLQjULHV OHVHQILOHUHVSDUDOÃOHOHV
DODOtQLDGHILQHVWUHV

/HV FRQGLFLRQV VDWLVIDFWzULHV V DFRQVHJXLUDQ TXDQ OD LOXPLQjQFLD QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy HQ OX[  GH OHV
SDUHWVHVWjHQWUHHOFLQTXDQWDLHOVHWDQWDFLQFSHUFHQW L GHODLOXPLQjQFLDKRULW]RQWDOpVD
GLUTXDQ

6 HPSUDUDQ OOXPV IOXRUHVFHQWV OD WHPSHUDWXUD GH FRORU GHO TXDO HVWLJXL FRPSUHVD HQWUH . L
 .



≤ (9(57,&$/ /8; ≤ 
 (+25,=217$/ /8; 

/DXQLIRUPLWDW QLYHOOPtQLPSDUWLWSHUQLYHOOPj[LP VHUjLJXDORPDMRUTXHXQWHUo

©/DLOXPLQjQFLDGHOHVSDUHWVQRH[FHGLUjHQFDSFRQFHSWHDODGRPLQjQFLDHQO jUHDGHWUHEDOOª/HV
SDUHWV SLQWDGHV WRWDOPHQW QR VHUDQ IRVTXHV L HV SURFXUDUj TXH OD VHYD UHIOHFWjQFLD VLJXL PLWMD
FLQTXDQWD SHU FHQW  D IL TXH HV SXJXL WUHEDOODU HQ XQ SXQW PLWMj GH O LQWHUYDO GH OD UHODFLy
G LOXPLQjQFLDVYHUWLFDOKRULW]RQWDOH[LJLW
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(9(57,&$/ /8; ≈ D
(+25,=217$/ /8;
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(0,1 ≥ 
(0$; 

(QHOWUHEDOODPERUGLQDGRUVHOVWUHVGRFXPHQWVDXWLOLW]DUSHUO RSHUDGRUVHUDQ
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(VFULWVHQSDSHU SDSHUPDWDPEOOHWUDJUDQLLPSUHVVLyERQD 



7HFODW WHFODWPDW GLYLGLWHQ]RQHV GHFRORUVQHXWUHV LDPE UHIOHFWjQFLHVGH
YDORUPLWMj 

VHUjLJXDORPDMRUTXHXQWHUo

3DQWDOOD SDQWDOOD DPE LPDWJHV FODUHV GHILQLGHV L HVWDEOHV &DUjFWHUV DPE
XQD VHSDUDFLy HQWUH HO YLQW   L HO FLQTXDQWD   SHU FHQW GH OD VHYD
DOWXUDLDPEXQDUHODFLyGHEULOODQWRUVHQWUHFDUjFWHUVLIRQVPHQRURLJXDO
TXHTXDWUH 

/HVH[LJqQFLHVDQWHULRUVIDQTXHHVUHTXHUHL[LLQVWDOÃODUXQLWDWVLQGLUHFWHVRVHPLLQGLUHFWHVTXHVHUDQ
FROÃORFDGHV DPE XQ HVSDLDW PpV HVWUHW TXH SHU D DOWUHV FODVVHV GH VHUYHL DPE OD TXDO FRVD
V DFRQVHJXLUjXQDJUDGXDOGLIXVLyGHOHVRPEUHVTXHDOVHXWRUQSURSRUFLRQDUjPDMRUIOH[LEOLWDWHQ
ODGLVSRVLFLyLVHSDUDFLyGHWDXOHV



(0,1 ≥  
(0$; 

3HU D QLYHOOV GH PpV GH GRVFHQWV OX[ HV UHEXWMDUj WRWDOPHQW O HQOOXPHQDW LQFDQGHVFHQW UHFXUULQW D
OOXPLQjULHVG DOWDTXDOLWDWSHUDOOXPVIOXRUHVFHQWV

(QO HQWRUQGHWUHEDOOHVFRQVLGHUDUDQHOVSXQWVVHJHQWV


(TXLOLEULGHOXPLQjQFLHVLEULOODQWRUVDOFDPSYLVXDO



$EVqQFLDGHUHIOH[RVPROHVWRV

/ HQOOXPHQDWGHODVDODGHGHOLQHDFLyWLQGUjHQFRPSWHHOVSXQWVVHJHQWV

3HU D O HTXLOLEUL GH OXPLQjQFLHV HVWjWLF Q KL KD SURXDPETXq OHV UHIOHFWjQFLHV GH OHV VXSHUItFLHV GH
IRQV HV PDQWLQJXLQ GLQV XQV OLPLWLV UDRQDEOHV 7DPEp VHUj QHFHVVDUL FRQWURODU OHV jUHHV PpV
DOOXQ\DGHV FRP SRGHQ VHU OHV SDUHWV L ILQHVWUHV SHO TXH HV FRQVLGHUDUDQ FRP D YDORUV PLWMDQV
DGHTXDWVHOVVHJHQWV



&RORUVSDUHWVJULVHVFODUVRVWUHEODQF



6LVWHPDG LOÃOXPLQDFLyPL[WDDPEOOXPLQjULHVVXVSHVHVDWUHQWDFHQWtPHWUHV
P GHOVRVWUH/OXPVGHWUHQWDVLVZDWWV : OOXPEODQFDIUHGDH[WUD
GHOX[H 



)DFWRUGHPDQWHQLPHQWPLWMj  



1LYHOOG LOÃOXPLQDFLyOX[



5HIOHFWjQFLDGHVRVWUHHQWUHHOVHWDQWD  LHOQRUDQWD  SHUFHQW FRORUV
PROWFODUV 



5HIOHFWjQFLD GH SDUHWV HQWUH HO FLQTXDQWD   L HO VHWDQWD   SHU FHQW
FRORUVPLWMDQV 





5HIOHFWjQFLDGHVzOHOWUHQWDSHUFHQW   FRORUVIRVFRV 





8QLIRUPLWDW



/HV ILQHVWUHV HV SURWHJLUDQ DPE FRUWLQHV R JHORVLHV GH PDQHUD TXH OD VHYD
UHIOHFWjQFLDVLJXLVLPLODUDODGHOHVSDUHWV




(0,1 ≥   1LYHOPtQLPR PDMRURLJXDODXQWHUo
(0$;  1tYHOPi[LPR

),*85$

4XDQW DO SUREOHPD GLQjPLF pV D GLU HO G DGDSWDFLy HQ PLUDU DOWHUQDWLYDPHQW DOV GLIHUHQWV
GRFXPHQWV VH VROXFLRQpV DPE O DGHTXDW QLYHOO G LOÃOXPLQDFLy 3HU D SDQWDOOHV GH FRQWUDVW SRVLWLX
FDUjFWHUVFODUVVREUHIRQVIRVF V XWLOLW]DUDQYDORUVLJXDOVRPDMRUVGHFLQFFHQWVOX[ (BOX[ VLHOV
GRFXPHQWVGHEDVHVyQGHOHFWXUDGLItFLO(OVUHIOH[RVHQSDQWDOODV DWHQXDUDQPLWMDQoDQWOHVPHVXUHV
VHJHQWV


6 HPSUDUDQSDQWDOOHVGHFRQWUDVWQHJDWLX



/D XQLWDW VHUj RULHQWDGD GH PDQHUD TXH QR HV GLULJHL[LQ HOV UDMRV UHIOHFWLWV
VREUHHOVXOOVGHO RSHUDGRU


/ HQOOXPHQDWGHO DXODG HQVHQ\DPHQWGHOD),*85$WLQGUjHQFRPSWHHOVIDFWRUVVHJHQWV



8WLOLW]DFLy GH OOXPLQjULHV IOXRUHVFHQWV GH IHL[ FRQWURODW L GLVSRVDGHV
SDUDOÃOHODPHQWDO HVERVVDGHYLVLy



ÔVGHVLVWHPHVG LOÃOXPLQDFLyLQGLUHFWDRPROWGLIXVD



8WLOLW]DFLyGHSDQWDOOHVDPEWUDFWDPHQWDQWLUHIOH[LXRDPEILOWUHV

(1//80(1$7'(&(175(6'
(1//80(1$7'(&(175(6' (16(1<$0(17
(16(1<$0(17



&RORUVSDUHWVJULVHVFODUVRVWUHEODQF



1LYHOOG LOÃOXPLQDFLyOX[OX[



)DFWRUGHPDQWHQLPHQWPLWMj  



6LVWHPD G ,OÃOXPLQDFLy GLUHFWH PLWMDQoDQW OOXPLQjULHV VXVSHVHV GHO VRVWUH
SURYHwGHV GH SDQWDOOD UHWLFXODU GLVSRVDGHV HQ ILOHUHV FRQWtQXHV SUHYLVWHV
SHUDOOXPVIOXRUHVFHQWVGH:OOXPEODQFDIUHGDH[WUD GHOX[H 
),*85$

(OWUHEDOOHQDXOHVG HQVHQ\DPHQWLHQRILFLQHVHVUHDOLW]DGXUDQWKRUHVHQTXqKLKDOOXPQDWXUDOLOD
LOÃOXPLQDFLy DUWLILFLDO VH VXSHUSRVD QRUPDOPHQW OD OOXP GHO GLD GLVSRQLEOH SHO TXH HV WLQGUj HQ
FRPSWHO $SDUWDWG pV7 $UWLFOH,QWHUDFFLyHQWUHODOOXPGHOGLDLODOOXPHOqFWULFD
$WqV TXH SUjFWLFDPHQW WRW HO WUHEDOO HV UHDOLW]DUj VREUHVXSHUItFLHV SODQHV SDSHUV OOLEUHV HWF  OHV
RPEUHV QR VROV VyQ LQQHFHVVjULHV VLQy TXH D PpV D PpV VyQ SHUMXGLFLDOV $L[t PDWHL[ L MD TXH
QRUPDOPHQWV XVDUjODLOÃOXPLQDFLyDUWLILFLDOGXUDQWOODUJVSHUtRGHVGHWHPSVO HQOOXHUQDPHQWHVUDHO
PtQLP/DXQLIRUPLWDW

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6
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(Q ORFDOV FRPHUFLDOV OHV XQLWDWV G HQOOXPHQDW VH VHOHFFLRQDUDQ GH PDQHUD TXH GRQHQ XQ DVSHFWH
JHQHUDODOHJUHLFzPRGHVHQVHHQOOXHUQDPHQW
$OVORFDOVSHWLWVHOUHQGLPHQWpVGHJUDQLPSRUWjQFLDSHUDODYHQGD/ HQOOXPHQDWHVWDUjDPpVD
PpVHTXLOLEUDWDPEO DVSHFWHDUWtVWLF
/D LQWHQVLWDW G LOÃOXPLQDFLy QLYHOO G HQOOXPHQDW  HVWDUj G DFRUG DPE OD SXEOLFLWDW L HOV DUWLFOHV HQ
YHQGD
(QPROWHVGHOHVLQVWDOÃODFLRQVVHUjQHFHVVjULDODOOXPODWHUDOSHUODTXDOFRVDHVGHGLFDUjHVSHFLDO
DWHQFLyDO HOHFFLyGHOVWLSXVG XQLWDWVLUHIOHFWRUV


(Q GLVSRVDU GH OHV IRQWV OOXPLQRVHV V KDQ G HYLWDU HOV IHQzPHQV G HQOOXHUQDPHQW SHU UHIOH[Ly VHUj
FRQYHQLHQWSHUWDQWVLWXDUOHVSDUDOÃOHOHVDOHVILOHUHVGHEDQFVDEDQVTXHWUDQVYHUVDOVDHOOV

(OVDUWLFOHVGHMRLHULDLGHYLGUHWDOODWVHUjQHFHVVDULLOÃOXPLQDUORVGHPDQHUDTXHEULOOLQLUHOOXHL[LQ
SHOTXHV XVDUDQOOXPVREHUWHVLUHIOHFWRUVHVSHFXOHVVLVHQOOXPLQjULHVGHWLSXVRUQDPHQWDO3HUHYLWDU
O HQOOXHUQDPHQW OHV XQLWDWV HV FROÃORFDUDQ GLVSRVDGHV IRUD GHO FDPS GH YLVLy GH O HVSHFWDGRU TXH
LQVSHFFLRQDO DUWLFOH

/D),*85$ LQGLFDODFROÃORFDFLyHUUzQLDLFRUUHFWDHQODSULPHUDO DQJOHG LQFLGqQFLDGHOV
UDMRV OOXPLQRVRV VREUH O REVHUYDW REVHUYDW WDQW HV YDO L VLPqWULF D OD GLUHFFLy GH O REVHUYDFLy L OD
OXPLQjQFLDGHOHVVXSHUItFLHVGyQDOORFDHQOOXHUQDPHQWHQODVHJRQDHOVXEMHFWHQRpVDFRQVHJXLW
SHOVUDMRVUHIOHFWLWV

/HV YLWULQDV L TXDGUHV G H[SRVLFLy H[LJHL[HQ XQD DOWD LQWHQVLWDW TXH HV UHDOLW]DUj DPE XQLWDWV
OOXPLQRVHVGLVSRVDGHVHQXQDQJOHWDOTXHODOOXPQRHVUHIOHFWHL[LGHODVXSHUItFLHGHO REMHFWHRGHO
YLGUHFDSDOVXOOVGHO REVHUYDGRU6 XVDUDQXQLWDWVLQGLYLGXDOVRUHIOHFWRUVHVSHFXOHVVLVGLVSRVDWVHQ
FDQDOVDPEOOXPVWXEXODUV

),*85$

6 XVDUDQ OOXPV IOXRUHVFHQWV EODQFIUHG GH OX[H SHU SDULU WRWV DTXHOOV REMHFWHV HQ TXq HO FRORU pV
LPSRUWDQW GUDSVFRUWLQHVWDSLVVRVUREHVHWF 
6 XVDUDQWDPEpXQLWDWVIOXRUHVFHQWVHQFDVWDGHVHQREHUWXUHVRJXDUQLFLRQVGHSDUHWSHUDFRQVHJXLU
HIHFWHVGHFRUDWLXV
/ LQWHULRU GHOV DSDUDGRUV WLQGUj PpV LOÃOXPLQDFLy TXH OD SDUW VXSHLRU GH OD FDL[D SHUz QR PpV GHO
GREOH Pj[LP  /HV OOXPV HVWDUDQ IRUD GH OD YLVWD GH O HVSHFWDGRU Ep DOORWMDQWOHV DO VRVWUH Ep
PLWMDQoDQW XQD JXDUQLFLy HQWUH HO UHIOHFWRU L HO YLGUH GDYDQWHU GH O DSDUDGRU /HV RPEUHV VHUDQ
GHVLWMDEOHV SHU DFRQVHJXLU HIHFWHV SHUz QR VHUDQ H[FHVVLYDPHQW GHILQLGHV 6 DWUDXUj O DWHQFLy GHO
S~EOLF PLWMDQoDQW OD LOÃOXPLQDFLy G DUWLFOHV VHOHFWHV HPSUDQW WDTXHV GH OOXP SHWLWV SURMHFWRUV
G KDORJHQDPEPLUDOOGLFURLF TXHVHUDQSLQWDWVTXDQHVGHVLWJLQHIHFWHVGHFRUDWLXV3RGHQDIHJLUVH
VHQVDFLRQV GH PRYLPHQW L HIHFWHV WHDWUDOV PLWMDQoDQW UHzVWDWV UHJXODGRUV TXH IXQFLRQLQ DPE XQ
PRWRU / HTXLS G DOXPEDUGR G DSDUDGRUV HPSUDUj UHIOHFWRUV DQJXODUV GH WLSXV SULVPjWLF R
HVSHFXOHVVLVLQVWDOÃODWVHQSRVLFLyYHUWLFDODOOODUJGHOIURQWGHO HL[VXSHULRUGHO DSDUDGRU/ HVTXHPD
GH OD ),*85$  LQGLFD OD LOÃOXPLQDFLy LQLFLDO DSUR[LPDGD SHUSHQGLFXODU D OD IRQW VRWD
GLYHUVRVDQJOHVSHUFDGDO~PHQVQRPLQDOVGHOOXPSHUPHWUHGHORQJLWXGGHFDL[D(OVQRPEUHV
SHUVREUHGHOVDUFVUHSUHVHQWHQODLOÃOXPLQDFLyREWLQJXGDDPEXQDOOXPIOXRUHVFHQWHQXQUHIOHFWRU
HVSHFXODU G DSDUDGRU (OV QRPEUHV SHU VRWD GHOV DUFV UHSUHVHQWHQ OD LOÃOXPLQDFLy REWLQJXGD DPE
OOXPVG DSDUDGRUDPEUHIOHFWRUGHILODPHQWQRUPDOLGLIHUHL[HQGHOVYDORUVGHOVIOXRUHVFHQWVDFDXVD
GHOFRQWUROGHOIHL[



),*85$  (V WLQGUj HQ FRPSWH D PpV D PpV TXH O HQFHUDW KD GH WHQLU XQD LOÃOXPLQDFLy
DGHTXDGD HYLWDQW O HQOOXHUQDPHQW SHU UHIOH[Ly 3HU HYLWDU DTXHVW IHQRPHQ HV FROÃORTXpV OD IRQW
OOXPLQRVDGHVWLQDGDDLOÃOXPLQDUKRGLQVOD]RQDGHOLPLWDGDSHUXQDQJOHGHTXLQ]HJUDXV q HO
YqUWH[GHOTXDOVHVLWXDUjDOFHQWUHGHO HQFHUDW


),*85$


),*85$
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$ OHV UHVLGqQFLHV FHQWUHV GH MXELODWV FHQWUHV MXYHQLOV JXDUGHULHV DOEHUJV KRWHOV UHVWDXUDQWV HWF
HOVIDFWRUVHVWqWLFVLGHEHQHVWDUYLVXDOVHUDQHOVUHTXLVLWVGRPLQDQWVHQFDUDTXHHVWLQGUjHQFRPSWH
VLHQDTXHVWVORFDOVHVYDDUHDOLW]DUDOJXQWLSXVGHWUHEDOO
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$OVORFDOVGHYHQGDHOSULQFLSDOREMHFWLXGHODLOÃOXPLQDFLyVHjIHUUHVVDOWDUHOVJqQHUHVGHPDQHUD
TXHHOS~EOLFIL[LHOVHXDWHQFLyHOOV



$OV DSDUDGRUV HVIDUj SUHGRPLQDU HO YDORU HVWqWLF L GH SURSDJDQGD SHU D OD TXDO FRVD V HPSUDUj
XQDLOÃOXPLQDFLyDOWD JHQHUDOLORFDO SUHVWDQWDWHQFLyDO RFXSDFLyGHOOXPGHFRORUDPEHIHFWHVGH
PRYLPHQW
3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6
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$O48$'5(V LQGLTXHQHOVYDORUVGHODLOÃOXPLQDFLyDSUR[LPDGDHQOX[SURGXwGDSHUXQD
OOXPIOXRUHVFHQWVREUHXQDVXSHUItFLHYHUWLFDOSHUFDGDFHQWO~PHQVQRPLQDOVGHODOOXPSHUPHWUHGH
ORQJLWXGGHFDL[D(OUHIOHFWRUHVSHFXODUVLPqWULFV DMXVWDUjGHPDQHUDTXHODVHYDPj[LPDLQWHQVLWDW
OOXPLQRVDHVWLJXLGLULJLGDVREUHXQSXQWVLWXDWDFHQWFLQFFHQWtPHWUHV FP SHUVRWDGHODOOXP
4XDQQRV XVLUHIOHFWRUWRWDODVXSHUItFLHLQWHULRUGHODJXDUQLFLyHVSLQWDUjGHEODQF
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PHWUHV
PHWUHV

$OD),*85$V LQGLFDODFRUUHFWDGLVSRVLFLyGHOVUHIOHFWRUV
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/D GLVWjQFLD HQWUH UHIOHFWRUV L JUDQGjULD GH OHV OOXPV HQ O HQOOXPHQDW G DSDUDGRUV VHJRQV
:HVWLQJKRXVH/DPS&2V LQGLFDDO48$'5(













/ORF
/ORF
3DUHW
6zO
3DUHW
6zO
3DUHW
6zO
3DUHW
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)DFWRUVSHUDUHIOHFWRUVGLVWULEXwWV
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3REODFLyGH
3REODFLyGH
ODFLXWDW
ODFLXWDW

RPHQ\V



0pVGH

6LWXDFLyGHO
6LWXDFLyGHO
HVWDEOLPHQW
HVWDEOLPHQW

&DUUHUVSULQFLSDOV
&DUUHUVVHFXQGDULV
&DUUHUVSULQFLSDOV
&DUUHUVVHFXQGHVVLV
*UDQVDYLQJXGHV
'LVWULFWHPHWURSROLW
&DUUHUVSULQFLSDOV
&DUUHUVVHFXQGDULV

3RWqQFLDOOXPV
3RWqQFLDOOXPV
0D]GD ZDWLRV 

(VSDLDW
(VSDLDW
UHIOHFWRUV FP 




































0qWRGHGHFjOFXOGHODLOÃOXPLQDFLyG XQDSDUDGRU/DLQWHQVLWDWPLWMDG LOXPLQDFyQSURGXwGDVREUH
HOVzORODSDUHWSRVWHULRUG XQDSDUDGRUSRWREWHQLUVHDSDUWLUGHODIyUPXODVHJHQW
/X[ ,QWHQVLWDWG LOÃOXPLQDFLy
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48$'5(

RQ$ XQIDFWRUTXHGHSqQGHODJUDQGjULDLGHODVHSDUDFLyGHOHVOOXPV48$'5(L
%  XQ IDFWRU TXH GHSqQ GH OHV GLPHQVLRQV GH O DSDUDGRU L GHO WLSXV G HTXLS UHIOHFWHL[HQWH
48$'5(6L 
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)DFWRUVSHUDUHIOHFWRUVGLVWULEXwWV
)DFWRUVSHUDUHIOHFWRUVGLVWULEXwWV

 
 
 
 
 
 
 




    













  













  













  



















































1LYHOOFRPDQGDOX[

(VSUHVWDUjDWHQFLyHVSHFLDODDFRQVHJXLUO DXWqQWLFFRORUHQTXDGUHVWDSLVVRV(QHOFDVG HVFXOWXUHVL
REMHFWHVG DUWWULGLPHQVLRQDOVHVWLQGUDQFRPSWHHOVHIHFWHVGHPRGHODWJH



&RHILFLHQWGHUHIOH[jVVRVWUHLSDHRHVL

(VSUHQGUDQSUHFDXFLRQVHVSHFLDOVSHUHYLWDUHOGHWHULRUDPHQWGHOFRORUTXHFHUWVSLJPHQWVSDWHL[HQ
SHU H[SRVLFLy SURORQJDGD R H[FHVVLYD D UDGLDFLRQV HQWUH OHV TXH HVWDQ HO QR HPSUDU QLYHOOV
G LOÃOXPLQDFLyPDVVDHOHYDWVLO RFXSDFLyGHOOXPVGLFURLTXHVDWqVTXHHOUHIOHFWRUGLFURLFSURMHFWDOHV
RQHVOOXPLQRVDLGHL[DSDVVDUOHVRQHVGHFDORUDVVHJXUDQWXQIHL[GHLFDGRGHOOXPIUHGD



7LSXV GH OOXP GH YDSRU GH PHUFXUL    OP VHJRQV ),*85$




7LSXVGHOOXPLQjULDSUHYLVWUHIOHFWH^SHXIHL[PLWMj



)DFWRUGHPDQWHQLPHQW



7LSXVG HQOOXPHQDWGLUHFWH



'LVWjQFLDHQWUHSXQWVGHOOXPG ≈ K



3HUD. HOIDFWRUG XWLOLW]DFLyGHODOOXPLQjULDpVDSUR[LPDGDPHQW

(1//80(1$7'(6$/$6' (;326,&,Ð086(86,*$/(5,(6' $57

/HV OOXPV HV GLVSRVDUDQ GH PDQHUD TXH SURSRUFLRQLQ XQD OOXP UDVDQW SHUTXq QR GRQHQ OORF D
RPEUHV QL D UHIOH[LRQV HVSHFXOHVVLV /HV OOXPV IOXRUHVFHQWV HV FROÃORFDUDQ HQ FRUQLVHV OOXPLQRVHV
VLWXDGHVHQHOVDQJOHVHQWUHSDUHWLVRVWUHGHIRUPDSHULPHWUDOFRQWtQXD
4XDQODSULQFLSDOFDUDFWHUtVWLFDVLJXLGHO REMHFWHVLJXLHOVHXFRORULW FDVGHOHVSLQWXUHVHVWLQGUjHQ
FRPSWHHQHOHJLUOHVOOXPVIOXRUHVFHQWVHOVHXUHQGLPHQWHQFRORU ,5& LHOVHXDVSHFWHFURPjWLF
$OHVVDOHVG H[SRVLFLRQVHQTXqVRYLQWGLYHUVDODSRVLFLyQ\FDUDFWHUtVWLTXHVGHOVREMHFWHVH[SRVDWV
HV GLVVHQ\DUj XQD LQVWDOÃODFLy IOH[LEOH G HQOOXPHQDW D IL GH SURSRUFLRQDU HO QRPEUH PpV JUDQ GH
SRVVLELOLWDWVG H[SRVLFLyLODPj[LPDYDULHWDWG HIHFWHVOOXPLQRVRVSURSRUFLRQDQWDODVDODXQHOHYDW
QRPEUH GH SUHVHV GH FRUUHQW DL[t VDQJXLQ\RO GRWDUOD G XQ FDUULO SHULPHWUDO HOHFWULILFDW SHU D
O REWHQFLy G HQOOXPHQDW GLUHFFLRQDO PLWMDQoDQW OD IOH[LELOLWDW G RFXSDFLy GH OOXPV HVSRW OOXP
FRQFHQWUDGD L IHL[ HVWUHFKRGH XQV  q  R XQ HQOOXPHQDW ORFDOLW]DW SHU GRQDU UHDOo PLWMDQoDQW
OOXPLQjULHVIOXRUHVFHQWVROOXPLQjULHVIORRGDPEIHL[RVGHOOXPPLWMDQVSURYHwGHVGHOOXPVKDOzJHQHV
RLQFDQGHVFHQWV



Q=

([6
≈ OX PLQ DULDV
φ/[X[P

),*85$

(QHVFXOWXUHVLDOWUHVREMHFWHVWULGLPHQVLRQDOVV REWLQGUjXQHIHFWHGHPRGHODWJHSHUDODTXDOFRVD
ODSURSRUFLyHQWUHHOVQLYHOOVOOXPLQRVRVHQHOVSODQVYHUWLFDOLKRULW]RQWDOQRVHUjLQIHULRUDXQTXDUWV
 
/X[ SODQR YHUWLFDO

≥ 
/X[ SODQR KRULW]RQWDO 
/ HIHFWH WQGLUUHQVLRQDO V DFFHQWXDUj GLVSRVDQW SHWLWV SURMHFWRUV TXH OHV LOÃOXPLQLQGHV GH GXHVRPpV
DQJOHV SHUz VHPSUH V HYLWDUj TXH XQ FRQWUDVW H[FHVVLX SXJXL FUHDU ]RQHV G RPEUD TXH IDFLQ
LPSHUFHSWLEOHV DOJXQV GHWDOOV /D FROÃORFDFLy GH OOXPV GDUUHUH O REMHFWH D LOÃOXPLQDU FUHDUj O HIHFWH
VLOXHWD6 HYLWDUjODLOÃOXPLQDFLyIURQWDODPEXQIHL[PROWGLI~V

(1//80(1$7'(1$86,1'8675,$/6 3/$17(6,1'8675,$/6&2%(57(6 
(QJHQHUDOLSHUDjUHHVGHWUHEDOOHOQLYHOOOOXPLQyVHVWDUjFRPSUqVHQWUHLOX[ VHJRQVHO
WLSXVGHWUHEDOO 6 XWLOLW]DUjYDSRUGHPHUFXULTXDOLWDWGHOOXPH[WUDIOXRUHVFHQWVRYDSRUGHVRGLDOWD
SUHVVLy



&DOFXODUHPFRPDDSOLFDFLyO HQOOXPHQDWGHODQDXGHOD),*85$


D[E
[
ÌQGH[GHOORFDO. =
=
≈ 
K D + E
  + 
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/DGLVWjQFLDHQWUHHOVFHQWUHVGHOOXPKDXULDGHVHUG K [Ù
P



$UD Ep GLVSRVDU HOV FHQWUHV OOXPLQRVRV DO OODUJ GH O HL[ FHQWUDO GH FDGD
VHFFLy QR VHULD VDWLVIDFWRUL SHU TXDQW OD VHSDUDFLy HQWUH OOXPV VHULD GH
TXDWUH PHWUHV DPE YXLWDQWD FHQWtPHWUHV  P  HQ OD GLUHFFLy GH O HL[

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





PDMRU GH OD FODX LJXDO D OD GLVWjQFLD HQWUH FROXPQHV  L GH WUHV PHWUHV YLQW
FHQWtPHWUHV P   DO OODUJGHO HL[ PHQRU H[FHVVLYDHQ XQVHQWLWL
PDVVD SHWLWD HQ O DOWUH $L[t GRQFV V DGRSWD OD GLVSRVLFLy D SRUWHOO FRP
V LQGLFD D OD ),*85$  DPE OD TXDO FRVD OD GLVWjQFLD HQWUH OOXPV
TXHGDIL[DGDHQWUHVPHWUHVVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P 
3HU D QLYHOOV PpV DOWV HV GLVSRVDULHQ OHV PDWHL[HV OOXPLQjULHV SHUz DPE OOXPV GH 90 DPE
KDORJHQXUV GH  : Æ O~PHQV (Q 96 DS : Æ  O~PHQV WLQGUtHP HO PDWHL[
QLYHOOGHOX[DPEXQHVWDOYLHQHOFRQVXPHQHUJqWLF

(1//80(1$7(1*,01$6263$9(//216(63257,
(1//80(1$7(1*,01$6263$9(//216(63257,86
263$9(//216(63257,86
86
(Q JHQHUDO VH VHJXLUj HO PDWHL[ SURFHGLPHQW GH FjOFXO L HOV PDWHL[RV FULWHULV GH GLVWULEXFLy GH
OOXPLQjULHV TXH HOV LQGLFDWV HQ O H[HPSOH GH FjOFXO G XQD SHWLWD QDX LQGXVWULDO GHVHQYROXSDW HQ
O DSDUWDWG DTXHVWDUWLFOH



&(,  LPRGLILFDFLy  /OXPVGH96DOWDSUHVVLy



81((1&DVTXHWVLSRUWDOjPSDGHVSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDO



81((13RUWDOjPSDGHVFDURVFD(GLVR



81((1/OXPLQjULHV



81(/OXPLQjULHVSHUDOOXPVLQFDQGHVFHQWV



81(/OXPLQjULHVSHUDOOXPVIOXRUHVFHQWV



81(  $SDUHOOV DXWzQRPV SHU D HQOOXPHQDW G HPHUJqQFLD
LQFDQGHVFHQW



81(  $SDUHOOV DXWzQRPV SHU D HQOOXPHQDW G HPHUJqQFLD
IOXRUHVFHQW



81(*UDXVGHSURWHFFLyGHOHVHQYROWDQWV



81( (1  L 81(,; (1  %DODVWRV SHU D OOXPV GH 90
DOWDSUHVVLy



81((1&DUEDVVHWHVSHUDOOXPVIOXRUHVFHQWV



81( (1  3RUWDOjPSDUHV L SRUWDFHEDGRUV SHU D OOXPV
IOXRUHVFHQWV



81(%DODVWRVWUDQVLVWRULW]DWVSHUDOOXPVIOXRUHVFHQWV



81(0DWHULDOVSOjVWLFV0HVXUDGHODSHUPHDELOLWDWDODOOXP



81(  0DWHULDOV SOjVWLFV 'HWHUPLQDFLy GH OD UHVLVWqQFLD D OD
FDORU



81(3LQWXUHV$VVDLJDFFHOHUDWG HQJURJXHL[R



81(3OjVWLFV0qWRGHVG H[SRVLFLyDXQDIRQWGHOOXPDUWLILFLDO



81(0DWHULDOVSHUDMXQWHVG HODVWzPHUVDWXUD&DUDFWHUtVWLTXHVL
PqWRGHVG DVVDLJ



81( (1  /OXPV SDWURQV SHU D DVVDLJ G HVFDOIDPHQW GH
OOXPLQjULHV

(OVQLYHOOVDDGRSWDUVHUDQGHHOX[

(1//80(1$7(1&(175(66$1,7$5,6,+263,7
(1//80(1$7(1&(175(66$1,7$5,6,+263,7$/6
66$1,7$5,6,+263,7$/6
$/6
(VUHDOLW]DUjG DFRUGDPEOD1RUPD9'(©(QOOXPHQDW+RVSLWDODULª
/HV OOXPV HPSUDGHV HQ IRFXV ORFDOV SHU D TXLUzIDQV VHUDQ LQFDQGHVFHQWV DPE GREOH ILODPHQW XQ
G HOOV FRQQHFWDW D OD [DU[D JHQHUDO L O DOWUH DO VLVWHPD G HPHUJqQFLD (O IRFXV VHUj GHO WLSXV
PXOWLOjPSDUD
/DOOXPSUHIHULGDHQO HQOOXPHQDWJHQHUDOGHTXLUzIDQVHUjODIOXRUHVFHQWDPEXQDWHPSHUDWXUDGH
FRORU GH . L XQ ,5& 5D  ≥   (O FRORU GH OD LOÃOXPLQDFLy JHQHUDO VHUj FRPSDWLEOH DPE HO
FRORUGHODLOÃOXPLQDFLyDODWDXODG RSHUDFLRQV
(OQLYHOOG LOÃOXPLQDFLyJHQHUDOHQGHSHQGqQFLHVDQQH[HVDOTXLUzIDQQRVHUjLQIHULRUDOVHWDQWDFLQF
SHUFHQW  GHOQLYHOOHQHOSURSLTXLUzIDQ/ ,5& 5D VHUjHOPDWHL[DPEHOPDWHL[WLSXVGHOOXPV
IOXRUHVFHQWVHQWRWHVDTXHVWHV]RQHV
(Q HOV GLVWLQWV WLSXV GH VDOHV HV WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV GLVWLQWHV QHFHVVLWDWV GHOV XVXDULV SDFLHQWV
SHUVRQDOVDQLWDULSHUVRQDODGPLQLVWUDWLXLPHWJHV
(O FRORU HV FRQVLGHUDUj HQ WRWV HOV WLSXV GH VDOHV FRP D HOHPHQW IRQDPHQWDO MD VLJXLQ SHU D
WUDFWDPHQW L H[DPHQPqGLFSHU D RSHUDFLRQV R SHU D OD FUHDFLyG DWPRVIHUHV PpV DFROOLGRUHV TXH
FRQWULEXHL[LQDOFRQIRUWLDODUHFXSHUDFLyGHOVSDFLHQWV ,5& ≥  
6 LQVWDOÃODUjXQHQOOXPHQDWG HPHUJqQFLDHQWRWHVOHV]RQHVG LQWHQVWUjQVLWLHQDTXHOOHVRQODYLGDL
ODVHJXUHWDWGHOHVSHUVRQHVSXJXLFyUUHUSHULOOSHUIDOWDG HQOOXPHQDW
/HVVDOHVGHUDMRV6 ,OÃOXPLQHVVLQG DFRUGDPEHOPqWRGHG H[DPHQDGRSWDW6LH[LVWHL[HQVLVWHPHVGH
79 LQWHQVLILFDGRUV G LPDWJH R SDQWDOOHV G REVHUYDFLy GLUHFWD O HQOOXPHQDW JHQHUDO HVWDUj GRWDW GH
UHJXODGRUVGHOQLYHOOGHOOXPGHVGH]HURDFHQWOX[
$OHVVDOHVGHYLJLOjQFLDLQWHQVLYDO HQOOXPHQDWVHUjVLPLODUDOGHOHVVDOHVGHPDODOWVGH]HURDWUHV
FHQWVOX[ ²OX[ DPEUHJXODGRUVGHOQLYHOOGHOOXP
(QOHVDOWUHVGHSHQGqQFLHVO HQOOXPHQDWJHQHUDOVHUjGHOQLYHOODGHFXDWDFDGDWLSXVGHWUHEDOODPE
IOXRUHVFHQWVG XQUHQGLPHQWGHFRORUG ,5&

*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76



(VFRPSURYDUDQHOVSXQWVVHJHQWV

&21',&,216' $&&(37$&,Ð,5(%8,*
$&&(37$&,Ð,5(%8,*
&,Ð,5(%8,*
(48,36,0$7(5,$/6
(48,36,0$7(5,$/6
1250$7,9$
1250$7,9$

(VFRPSURYDUjTXHO HTXLSLHOVVHXVHOHPHQWVKDQHVWDWFRQVWUXwWVLSURYDWVG DFRUGDPEOHVVHJHQWV
1RUPHVTXHOLVLJXLQDSOLFDEOHV


81( (1  /OXPV GH ILODPHQW GH :ROIUDPL SHU D HQOOXPHQDW
JHQHUDO



81((1/OXPVIOXRUHVFHQWVSHUDHQOOXPHQDWJHQHUDO



81(/OXPVGHGHVFjUUHJDGH90DOWDSUHVVLy

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6







/HV VXSHUItFLHV GH OHV OOXPLQjULHV TXH HVWLJXLQ HQ FRQWDFWH GLUHFWH DPE
O DWPRVIHUDQRUHWLQGUDQIjFLOPHQWODSROVQLODEUXWtFLD



7RWHV OHV VXSHUItFLHV zSWLFDPHQW DFWLYHV VHUDQ UHQWDEOHV VHQVH UHTXHULU XQ
FRPSOLFDW SURFpV GH GHVDUPDW / DFDEDW GH OHV VXSHUItFLHV zSWLFDPHQW
DFWLYHV GHVSUpV GH VHU UHQWDGHV GHX YHJDGHV DPE HOV PLWMDQV L SURGXFWHV
UHFRPDQDWV SHO IDEULFDQW QR KD GH SUHVHQWDU DOWHUDFLRQV GH EULOODQWRU /D
EULOODQWRUGHOHVVXSHUItFLHVGHVSUpVGHODSURYDQRVHUjLQIHULRUDOQRUDQWD
SHUFHQW  GHODEULOODQWRURULJLQDO



7RWHVOHVOOXPLQjULHVXWLOLW]DGHVHQHOVLVWHPDJHQHUDOG HQOOXPHQDWVHUDQGHO
PDWHL[ WLSXV L G LGqQWLTXHV GLPHQVLRQV SHUPHWHQW O LQWHUFDQYL G HOOHV (OV
HTXLSVDX[LOLDUVVHUDQWDPEpLQWHUFDQYLDEOHVLGHOVPRGHOVQRUPDOLW]DWVPpV
FRPXQVH[LVWHQWVHQHOPHUFDW

3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6







(OV EDODVWRV HVWDUDQ FRQVWUXwWV GH PDQHUD TXH QR SURGXHL[LQ VRUROO SHU
YLEUDFLy GH OHV OjPLQHV GH IHUUR [DSHV  L PXQWDWV GH PDQHUD TXH QR HV
WUDQVPHWLQ OHV YLEUDFLRQV (O QLYHOO GH VRUROO Pj[LP DGPqV D O LQVWDOÃODFLy
FRPSOHWDVHUjLQIHULRUGHTXDUDQWDGHFLEHOV G% 



/HVOOXPLQjULHVVHUDQIjFLOPHQWDFFHVVLEOHVSHUDODVXEVWLWXFLyGHOHVOOXPV
6H VHJXLUj HO FULWHUL TXH XQ VRO KRPH SXJXL VXEVWLWXLU XQD OOXP L GHL[DU OD
OOXPLQjULDHQFRQGLFLRQVGHVHUYHLHQXQWHPSVPj[LPGHFLQFPLQXWV



7RWV HOV FRPSRQHQWV GHO VLVWHPD G HQOOXPHQDW DUPDGXUHV OOXPV EDODVWRV
HWF  HVWDUDQ VXEMHFWHV DPE VLVWHPHV GH IL[DFLy TXH LPSHGHL[LQ OD VHYD
FDLJXGDVREUHHOVRFXSDQWVGHOORFDO

o 'DWXUDPpVGHOX[
o (DWXUDPHVGHOX[


(V UHSUHVHQWDUj HQ OD GLUHFFLy  OD UHODFLy HQWUH OD OXPLQjQFLD Pj[LPD GH
OHVSDUWVGHSDUHWVRVRVWUHTXHHVYHJLQGHVGHTXDOVHYROOORFGHWUHEDOOHQ
ODGLUHFFLyG ~VLODOXPLQjQFLDGHODWDVFD



/DOXPLQjQFLDPtQLPD
o



/PD[
$SHUD
≤ 
/WDUHD

//80,15,(6$0%5(&2%5,0(1763,17$76,6
//80,15,(6$0%5(&2%5,0(1763,17$76,683(5)Ì&,(63/67,48(
%5,0(1763,17$76,683(5)Ì&,(63/67,48(6
83(5)Ì&,(63/67,48(6
6

(VFRPSURYDUDQHOVSXQWVVHJHQWV





$ OHV VXSHUItFLHV GH UHFREULPHQWV SOjVWLFV R GH SLQWXUHV OHV SDUWV GH OHV
OOXPLQjULHV TXH WHQHQ FRP D PLVVLy HO UHIOHFWLU R GLIRQGUH OD OOXP QR
FDQYLDUDQHOVHXFRORUDOOODUJGHOWHPSV
3HU D DL[z HV PDQWLQGUj XQD SHoD DQjORJD D OD IRVFRU L VHQVH XWLOLW]DUOD
GXUDQWVLVPHVRVODTXDOV XWLOLW]DUjFRPDSDWUy
$OV VLV PHVRV GH IXQFLRQDPHQW OHV SHFHV HTXLYDOHQWV GH OD OOXPLQjULD
WLQGUDQ XQD GLIHUqQFLD GH FRORU UHVSHFWH D OD SHoD SDWUy LQIHULRU D FLQF
XQLWDWV&,(/$%6 DGPHWUjHOUHQWDWGHODSHoDHQXQHVFRQGLFLRQVVLPLODUVD
OHVGHOPDQWHQLPHQW(OVHOHPHQWVWUDQVSDUHQWVRWUDQVO~FLGVQRSUHVHQWDUDQ
XQtQGH[GHOJURFVXSHULRUDWUHVXQLWDWVPHVXUDWVHJRQVOHV1RUPHV$670
* L $670', SHU D XQD H[SRVLFLy D OD OOXP GH OD SUzSLD OOXPLQjULD
GXUDQWFLQFFHQWHVKRUHV

ODWDVFDDGHOD
OXPLQjQFLD

o %SHUD

/PD[
≤  
/WDUHD

o &SHUD

6 H[FORXUDQOHVOXPLQjQFLHV
/PD[
≤  
GHOHVIRQWVOOXPLQRVHV
/WDUHD

o 'SHUD

/PD[
≤  
/WDUHD

o (SHUD

/PD[
≤  
/WDUHD




5()/(&7256' $/80,1,$12',7=$7
$/80,1,$12',7=$7
$12',7=$7

(OV UHIOHFWRUV G DOXPLQL DQRGLW]DW KDXUDQ G HVWDU SHUIHFWDPHQW VHJHOODWV L GRQDU XQ JUDX GH ]HUR D
GRV VHJRQV HO PqWRGH GH O HPSUHPWD GH FRORUDQW H[SUHVVDW HQ OD 1RUPD 81( 
$YDOXDFLy GH OD TXDOLWDW GHO VHJHOODW GH OD FDSD G z[LG G DOXPLQL DQRGLW]DW 0qWRGH GH OD JRWD
FDORUDQWH

(V UHSUHVHQWDUj HQ OD GLUHFFLy  OD UHODFLy HQWUH OD OXPLQjQFLD PtQLPD GH
TXDOVHYROVXSHUItFLHDPEXQDjUHDDSUHFLDEOHTXHDSDUHJXLDOFDPSYLVXDO
GHVGHOOORFGHWUHEDOO LODOXPLQjQFLDGHODWDVFD



$&&(37$&,Ð,5(%8,*'(/6(48,36,0$7(5,
$&&(37$&,Ð,5(%8,*'(/6(48,36,0$7(5,$/6
'(/6(48,36,0$7(5,$/6
$/6

o $SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

o %SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

o &SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

o 'SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

o (SHUD

/PD[
≥  
/WDUHD

(OVHTXLSVLPDWHULDOVTXHQRFRPSOHL[LQOD1RUPDWLYDTXHOLVLJXLDSOLFDEOHLQGLFDGDHQO $SDUWDW
G DTXHVW$UWLFOHRQRVXSHULQOHVSURYHVLQGLFDGHVHQHOV$SDUWDWVDG DTXHVWPDWHL[$UWLFOH
VHUDQUHEXWMDWV

$9$/8$&,Ð'(/$48$/,7$7'(/6,67(0$'
(1//80(1$7(1/2&$/6
1//80(1$7(1/2&$/6'(75(%$//
$9$/8$&,Ð'(/$48$/,7$7'(/6,67(0$' (
1//80(1$7(1/2&$/6'(75(%$//
'(75(%$//
3HU D O DYDOXDFLy GH OD TXDOLWDW GHO VLVWHPD G LOÃOXPLQDFLy HQ LQWHULRUV VH VHJXLUDQ OHV LQGLFDFLRQV
VHJHQWV
(V UHSUHVHQWDUDQ HQ XQ VLVWHPD GH FRRUGHQDGHV SRODUV FLQF GLUHFFLRQV (Q FDGD GLUHFFLy HV
UHSUHVHQWDUjXQDHVFDODGHFLQFYDORUVGHVLJQDWVSHUOHVOOHWUHV$%&'L(VHQW(HOPpVEDL[
$FRQWLQXDFLyHOSURFpVG DYDOXDFLyFRPSUHQGUjGXHVHWDSHVODSULPHUDFRQVLVWLUjDYDORUDUHOVFLQF
SXQWVPLWMDQoDQWPHVXUHVUHDOLW]DGHVDO LQVWDOÃODFLyODVHJRQDFRQVLVWLUjDUHSUHVHQWDUFDGDVFXQGHOV
SXQWV HQ HOVLVWHPD GH FRRUGHQDGHV L XQLU HOV SXQWVFRQVHFXWLYDPHQW PLWMDQoDQW XQ OtQLDFRQJRVW
&RPPpVV DVVHPEOLODOtQLDFRQJRVWDXQFHUFOHLFRPPpVV DSUR[LPLDOYDORU$PROWPLOORUVHUjHO
VLVWHPD


QRKDGHVHULQIHULRU
GH

(V UHSUHVHQWDUj HQ OD GLUHFFLy  HO QLYHOO HQ OX[ FRUUHVSRQHQW DO OORF GH
WUHEDOOSLWMRUHQOOXPHQDW



o $DWXUDPpVGHOX[



o %DWXUDPpVGHOX[

3HU D XQ QLYHOO OOXPLQyV G XQV FLQFFHQWV OX[  OX[  HV YDORUDUj O HILFjFLD
GHO VLVWHPD L HV UHSUHVHQWDUj HQ OD GLUHFFLy  3HU D DL[z HV WLQGUj HQ
FRPSWH O jUHD GHO ORFDO LOÃOXPLQDW L OD SRWqQFLD G LQVWDOÃODFLy UHTXHULGD
LQFORHQWHOFRQVXPGHOVHTXLSVDX[LOLDUV UHDFWjQFLHV GHOHVOOXPLQjULHV

o &DWXUDPpVGHOX[
3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





o $SHUD XQDHILFjFLD ≤ :P

$EDQVG HIHFWXDUHOPHVXUDPHQWHVUHDOLW]DUDQOHVFRPSURYDFLRQVVHJHQWV

o %SHUDXQDHILFjFLD ≤ :P



&RPSURYDUTXHQRKLKDSROVQLEUXWtFLDGLSRVLWDWVHQODIRWRFqOÃOXOD

o &SHUDXQDHILFjFLD ≤ :P



9HULILFDU OD SRVDGD D ]HUR GH O LQVWUXPHQW FREULQW OD FqOÃOXOD FRPSOHWDPHQW
DPEODPjRGHVFRQQHFWDQWODGHO LQVWUXPHQW

3HUUHDOLW]DUODPHVXUDGHIRUPDFRUUHFWDHVWLQGUDQHQFRPSWHHOVSXQWVVHJHQWV

o 'SHUDXQDHILFjFLD ≤ :P
o (SHUDXQDHILFjFLD ≤ :P



0DQWHQLULPPzELOO LQVWUXPHQWGXUDQWODOHFWXUDSRVDQWHVSHFLDODWHQFLyHQ
TXqODVXSHUItFLHVHQVLEOHGHODIRWRFqOÃOXODURPDQJXLKRULW]RQWDODILGHQR
LQWURGXLUHQODPHVXUDHUURUVGHJXWVDODPDODRULHQWDFLyGHODFqOÃOXOD



(VSHUDU TXH OD IRWRFqOÃOXOD V HVWDELOLW]L DEDQV G LQLFLDU OD VqULH GH PHVXUHV
$L[z V DFRQVHJXLUj H[SRVDQWOD D XQD LOÃOXPLQDFLy HO QLYHOO GH OD TXDO VLJXL
GHO PDWHL[ RUGUH GH PDJQLWXG GH TXq V KD GH PHVXUDU TXDQ O tQGH[ GH
O LQVWUXPHQWV LPPRELOLW]DSHUFRPSOHWODIRWRFqOÃOXODHVWjGLVSRVDGDSHUTXq
V HIHFWXwQOHFWXUHV



(IHFWXDU HOV PHVXUDPHQWV D O DOWXUD GH WUHEDOO JHQHUDOPHQW YXLWDQWDFLQF
FHQWtPHWUHV  P  VREUH HO QLYHOO GHO VzO HQ WUHEDOOV HQ TXq OD SHUVRQD
HVWj DVVHQWDGD  (YLWL V TXH RPEUHV SURGXwGHV SHO FRV GH O RSHUDGRU HV
SURMHFWLQVREUHODIRWRFqOÃOXODSHUTXqQRHVIDOVHJLHOPHVXUDPHQW



'XUDQW OD PHVXUD FRQWURODU OD WHQVLy G DOLPHQWDFLy GH OD LQVWDOÃODFLy TXH
KDXUjGHVHUFRQVWDQW

6HJRQVHOQLYHOOOOXPLQyVDL[tVHUjO HVFDODG HILFjFLHVDDGRSWDUSHUDOVSXQWV$%&'L(


(V UHSUHVHQWDUj OD YDORUDFLy G XQLIRUPLWDW GH QLYHOOV G HQOOXPHQDW HQ OD
GLUHFFLyG DFRUGDPEHOVHJHQW
o $SHUD XQDXQLIRUPLWDW ≥ 
o %SHUDXQDXQLIRUPLWDW ≥ 
o &SHUDXQDXQLIRUPLWDW ≥ 
o 'SHUDXQDXQLIRUPLWDW ≥ 
o (SHUDXQDXQLIRUPLWDW ≥ 





0(685$'(/$,/Ã/80,1$&,Ð
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'(7(50,1$&,Ð'(/$,/Ã/80,1$&,Ð0,7-$$5
'(7(50,1$&,Ð'(/$,/Ã/80,1$&,Ð0,7-$$5,70Ë7,&$
/Ã/80,1$&,Ð0,7-$$5,70Ë7,&$
,70Ë7,&$

6 REWpHIHFWXDQWXQDVqULHGHPHVXUDPHQWVLFDOFXODQWODPLWMDQDGHOVYDORUVPHVXUDWV3URFHGHL[L VGH
ODPDQHUDVHJHQW

0Ë72'($(035$5
0Ë72'($(035$5

3HUDODPHVXUDGHOQLYHOOG HQOOXPHQDWV HPSUDUDQOX[yPHWUHVDPEXQHOHPHQWIRWRVHQVLEOH FqOÃOXOD
IRWRHOqFWULFD FRQVWLWXwWSHUXQDFDSDGHPDWHULDOVHPLFRQGXFWRU VHOHQL GLSRVLWDGDHQXQDSODFDEDVH
PHWjOÃOLFD L VREUH OD TXDO V DSOLFD XQD ILQtVVLPD FDSD PHWjOÃOLFD WUDQVSDUHQW 4XDQ OD OOXP LQFLGHL[
VREUH HO VHPLFRQGXFWRU SURYRFD XQ GHVSUHQLPHQW G HOHFWURQV SHUWDQ\HQWV DOV jWRPV GHO PDWHULDO
RULJLQDQW XQ FRUUHQW HOqFWULF TXH WUDYHVVD XQ JDOYDQzPHWUH D WUDYpV GHO FRPPXWDGRU G HVFDOHV L
WDQTXHQHOFLUFXLWSDVVDQWDODSODFDEDVHLG DTXHVWDDOPDWHULDOVHPLFRQGXFWRU



6 XWLOLW]DUj XQ OX[zPHWUH SURYHwW GH GXHV R PpV IRWRFqOÃOXOHV FROÃORFDGHV HQ SDUDOÃOHO D IL GH
FRPSHQVDUHYHQWXDOVHUURUVTXHSRJXHVVLQH[LVWLUVLHVWDQFRQVWLWXwWVSHUXQVROHOHPHQWIRWRVHQVLEOH
$L[tPDWHL[GLVSRVDUjG XQFRPPXWDGRUG HVFDOHVSHULQLFLDUOHVPHVXUHVHQXQDHVFDODDOWDHYLWDQW
G DTXHVWD PDQHUDTXHHO TXDGUH PzELO GHOJDOYDQzPHWUH HV YHJLVRWPqVDHVIRUoRV YLROHQWV HQ HOV
IRQVGHO HVFDOD
6 HPSUDUjXQOX[zPHWUHDPEIRWRFqOÃOXOHV©GHFRORUFRUUHJLWªRVLJXLDTXHOODODFRUEDGHVHQVLELOLWDW
GHOHVTXDOVHVWURELSUz[LPDDODGHO XOOKXPjPLJeVLPSRUWDQWDL[tPDWHL[TXHWLQJXL©FRUUHFFLy
GHOFRVLQXVªTXHVLJXLFDSDoGHFRPSHQVDUHOVHUURUVTXHV LQWURGXHL[LQHQPHVXUDUODLOÃOXPLQDFLy
HQLQVWDOÃODFLRQVRQXQDSDUWDSUHFLDEOHGHOIOX[OOXPLQyVSURFHGHL[G DQJOHVPpVEHQDPSOLV QDXV
JUDQV JLPQDVRV HWF  8Q OX[zPHWUH ©QR FRUUHJLWª SRW GRQDU OORF D HUURUV GHO YLQWLFLQF SHU FHQW
 HQPHQ\VGHOYDORUUHDO



'LYLGLU OD VXSHUItFLH LOÃOXPLQDGD HQ XQ QRPEUH G jUHHV HOHPHQWDOV  SHU
H[HPSOH HQ TXDGUDWV GH  PHWUHV GH FRVWDW VHJRQV OD VXSHUItFLH GHO
ORFDO 



0HVXUDU OD LOÃOXPLQDFLy DO FHQWUH GH FDGD jUHD HOHPHQWDO D O DOWXUD GHO SOD
GH WUHEDOO VHJRQV V LQGLFD D OD ),*85$  7UDVOODGDU D XQD WDXOD
SUHSDUDGDDO HIHFWHFDGDVFXQGHOVYDORUVPHVXUDWV



&DOFXODU OD PLWMDQD GHOV YDORUV PHVXUDWV ( ( ((Q  D IL G REWHQLU OD
LOÃOXPLQDFLyPLWMD (P 



(P=

(+(+(+(Q
Q



VHQWQHOQ~PHURGHOHVjUHHVHOHPHQWDOV

6HUjSUHIHULWO RFXSDFLyGHOX[yPHWUHVDPEIRWHFqOÃOXODLQGHSHQGHQWTXHSURSRUFLRQHVVLQXQDPDMRU
GLVWjQFLDHQWUHO HOHPHQWIRWRVHQVLEOHLO RSHUDGRU



eVQHFHVVDULDVVHJXUDUVHDEDQVGHOPHVXUDPHQWRTXHHOFRPPXWDGRUG HVFDOHVGHO LQVWUXPHQWHV
WURELVLWXDWHQODGHYDORUPj[LPGHVSODoDQWVHSRVWHULRUPHQWDHVFDOHVLQIHULRUVILQVDREWHQLUOD
OHFWXUDDXQVWUHVTXDUWVGHOIRQVGHO HVFDODXWLOLW]DGD

4XDQWPDMRUVLJXLHOQ~PHURG jUHHVWDQWPDMRUVHUjODSUHFLVLyGHODPHVXUD

),*85$

6 HYLWDUj O RFXSDFLy SHU SDUW GH O RSHUDGRU GH EDWD EODQFD DV FRP HO SRUWDU GDPXQW REMHFWHV
PHWjOÃOLFVFROÃORFDWVGHPDQHUDTXHSXJXLQGRQDUOORFDUHIOH[RV
(V SURFXUDUj TXH OD WHPSHUDWXUD DPELHQW HVWLJXL FRPSUHVD HQWUH YLQW L YLQWLFLQF JUDXV FHQWtJUDGV
SHUTXq OHV PHVXUHV VLJXLQ FRUUHFWHV $PE WHPSHUDWXUHV PpV DOWHV OHV PHVXUHV V HIHFWXDUDQ DPE
UDSLGHVD L SHU D WHPSHUDWXUHV PpV EDL[HV VHUj QHFHVVDUL O RFXSDFLy GH IDFWRUV GH FRUUHFFLy TXH
JHQHUDOPHQWIRUPHQSDUWGHOHVLQVWUXFFLRQVGHPDQHLJGHO LQVWUXPHQW
3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6





6L HV GHVLWMD FRQqL[HU G XQD PDQHUD DSUR[LPDW HO IDFWRU GH UHIOH[Ly GH OHV SDUHWV R VLJXL OD
FRQWULEXFLyGHOHVPDWHL[HVDODLOÃOXPLQDFLyJHQHUDOGHOORFDO HVSRGHQHIHFWXDUGXHVPHVXUHVDPE
OD IRWRFqOÃOXOD GHO OX[yPHWUH YROWD FDS D OHV SDUHWV L FROÃORFDGD D XQV FLQTXDQWD   YXLWDQWD  
FHQWtPHWUHV GH GLVWjQFLD XQD VREUH OD SDUHW QXD (  L XQD DOWUD WRW VHJXLW VHPSUH D OD PDWHL[D
GLVWjQFLDSHUzFROÃORFDQWDODSDUHWXQIXOOGHSDSHUEODQF ( VHJRQVV LQGLFDDOD),*85$
6HVXSRVDTXHHOIDFWRUGHUHIOH[LyG DTXHVWD~OWLPDHVWUREDFRPSUqVHQWUHHOYXLWDQWD  QRUDQWD
 SHUFHQW
(OIDFWRUGHUHIOH[LyGHODSDUHW NI HVSRGUjGHGXLUPLWMDQoDQWODUHODFLyVHJHQW



'(7(50,1$&,Ð'(/$,/Ã/80,1$&,Ð0,7-$32
'(7(50,1$&,Ð'(/$,/Ã/80,1$&,Ð0,7-$321'(5$'$
/Ã/80,1$&,Ð0,7-$321'(5$'$
1'(5$'$

(QPROWVFDVRVQR REVWDQWDL[zSRWUHVXOWDUPpVUjSLGPHVXUDUHOVYDORUVHQOHVLQWHUVHFFFLRQVGHOD
UHWtFXODHQFRPSWHVGHIHUKRDOFHQWUHGHOHVPDOOHV
(QHOGLWFDVODPHVXUDGHOVYDORUVQRpVODPLWMDQDDULWPqWLFDVLQySRQGHUDGDLpVQHFHVVDULGLVWLQJLU
HOVYDORUVFRUUHVSRQHQWVDOVSXQWVLQWHUQVDTXHOOVDOOODUJGHOVFRVWDWVLHOVGHOVTXDWUHDQJOHV



.I = ( ÃαVLHQGR ≤ α ≤  
(

ÃΣDQJXODUHV+ΣODWHUDOHV + Σ LQW HUQRV

(P
Q~PHURGHPDOODV

' DTXHVWDPDQHUDSHUH[HPSOHVL( OX[( OX[LDGPHWHQWTXHHOIDFWRUGHUHIOH[Ly
GHOIXOOEODQFVLJXLGHOQRUDQWDSHUFHQW  O RUGUHGHODPDJQLWXGGHOIDFWRUGHUHIOH[LyVHUj

(Q O H[HPSOH FRUUHVSRQGLHQWH D OD ),*85$  UHODWLX D XQD ]RQD LOÃOXPLQDGD SHU XQD IRQW
OOXPLQRVDFROÃORFDGDHQHOSXQW$ ODLOÃOXPLQDFLyPLWMDpV


.I = ( Ã =
Ã=  
(


Ã +  +  +  + Ã +  +  +  +  +    +   + 
=
(P




$&&(37$&,Ð,5(%8,*'(/6,67(0$'
$&&(37$&,Ð,5(%8,*'(/6,67(0$' (1//80(1$7
(1//80(1$7
(1$7



(O VLVWHPD GH WUHEDOO KDXUj GH VXSHUDU OHV SURYHV G DYDOXDFLy LQGLFDGHV HQ HOV $SDUWDUORV  D 
G DTXHVW$UWLFOHG DFRUGDPEHOVYDORUVGHGLVVHQ\IDFLOLWDWVDO&RQWUDFWHLVLQRQ KLKDHOVLQGLFDWV
HQDTXHVWDVHFFLy








0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
17

),*85$

0(685$0(17
0(685$0(17
(OVPHVXUDPHQWVHVUHDOLW]HVVLQVHJRQVHOVSODQVGHSODQWD

$%21$0(17
$%21$0(17
/HVLQVWDOÃODFLRQVV DERQDUDQG DFRUGDPEHOVSUHXVXQLWDULVFRUUHVSRQHQWVDOHVXQLWDWVVHJHQWV
//80,15,(6
//80,15,(6

6 DERQDUj SHU XQLWDW WLSXV GH OOXPLQjULD FROÃORFDGD DPE HTXLSV VHQVH OOXPV FDEOHMDGD L
FRQH[LRQDW
//806
//806

6 DERQDUjSHUXQLWDWWLSXVGHOOXPFROÃORFDGDHQODFRUUHVSRQHQWOOXPLQjULD









*5$8' 81,)250,7$7
81,)250,7$7
/D GHWHUPLQDFLy GHO JUDX G XQLIRUPLWDW GH OD LOÃOXPLQDFLy V REWp VLPSOHPHQW HVEULQDQW HOV SXQWV GH
PtQLPDLGHPj[LPDpVDGLUHQO H[HPSOHGHOD),*85$

8 = (PLQ =
=  
(PD[ 

)$&725'(5()/(;,Ð'(/(63$5(76
)$&725'(5()/(;,Ð'(/(63$5(76
(/(63$5(76
3/(&'(&21',&,2163(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6'(%$,;$7(16,Ð5%7/80,15,(6
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*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76
0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
$TXHVWDVHFFLyWpFRPDREMHFWHHVWDEOLUOHVFRQGLFLRQVLJDUDQWLHVDGGLFLRQDOVTXHFRPSOLUDQHOV
ORFDOVHTXLSVLPDWHULDOVDGVFULWVDODGLVWULEXFLyG·HQHUJLDSHUDDOLPHQWDFLySURWHFFLyLFRQWURO
GHOV FLUFXLWV HOqFWULFV L UHFHSWRUV DVVRFLDWV FRQQHFWDWV D WHQVLRQV GHILQLGHV FRP D EDL[HV HQ HOV
$UWLFOHV  L  GHO ´5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLyµ YLJHQW DPE GHVWt D HGLILFLV LR
LQVWDOÃODFLRQV HQ TXq XQULVFHVSHFLDOSHUDWPRVIHUDTXHSXJXL SHUMXGLFDUOHVSHUVRQHVHTXLSVL
PDWHULDOV
(OV ORFDOV HTXLSV L PDWHULDOV LQYROXFUDWV HQ DTXHVWHV LQVWDOÃODFLRQV GH ULVF HVSHFLDO KDXUDQ GH
FRPSOLU DPE OHV DQWHULRUV VHFFLRQV G·DTXHVW &$3Ì72/ L DPE HOV UHTXHULPHQWV SDUWLFXODUV
H[SUHVVDWVHQDTXHVWD6HFFLy
(OVORFDOVDWHQHQWDO·DPELHQWHQHOOVUHJQDQWTXHHVWUDFWHQHQDTXHVWDVHFFLyVyQEjVLFDPHQW
•

/RFDOVKXPLWV

•

/RFDOVPXOODWV

•

/RFDOVDPEULVFGHFRUURVLy

•

/RFDOVDPESHULOOG·LQFHQGLLRH[SORVLy

•

/RFDOVSROVHJRVRV

•

/RFDOVDPEWHPSHUDWXUDHOHYDGD

•

/RFDOVDPROWEDL[DWHPSHUDWXUD

•

/RFDOVDPEEDWHULHVG·DFXPXODGRUV

•

,QVWDOÃODFLRQVHQHVWDFLRQVGHVHUYHLJDUDWJHVLWDOOHUVGHUHSDUDFLyGHYHKLFOHV

•

,QVWDOÃODFLRQVSHUDSLVFLQHV

•

,QVWDOÃODFLRQVSURYLVLRQDOV

•

,QVWDOÃODFLRQVWHPSRUDOV2EUHV

/·DQWHULRU FODVVLILFDFLy EjVLFD QR LPSOLFD TXH DOV ORFDOV VLJXLQ FRQVLGHUDWV VRWD XQ DPELHQW
H[FOXVLX VHQW IUHTHQW TXH HQ XQ PDWHL[ ORFDO H[LVWHL[L PpV G·XQ GHOV DPELHQWV DEDQV FLWDWV (Q
DTXHVWVFDVRVOHV1RUPHVDDSOLFDUKDXUDQGHVHUOHVUHVXOWDQWVGHODFRQVLGHUDFLyVLPXOWjQLDGH
OHVVHYHVUHVSHFWLYHV1RUPHV

&(57,),&$&,216'·+202/2*$&,Ð'(3(5621$/,(035(6(6
/HV HPSUHVHV LQVWDOÃODGRUHV KDXUDQ G·HVWDU HQ SRVVHVVLy GHO ´'RFXPHQW GH 4XDOLILFDFLy
(PSUHVDULDOµ '&(  GHJXGDPHQW UHQRYDW DWRUJDW SHU OD 'HOHJDFLy GHO 0LQLVWHUL G·,QG~VWULD L
(QHUJLD2UGUHGHOG·2FWXEUHGH %2(GHO1RYHPEUH 
(OSHUVRQDOUHVSRQVDEOHGHOFjUUHFGHODGLUHFFLyG·H[HFXFLyGHOHVLQVWDOÃODFLRQVKDXUjG·HVWDUHQ
SRVVHVVLy GHOWtWROGHJUDXVXSHULRU R PLJL VL QR KLKD HOG·LQVWDOÃODGRUDXWRULW]DWDPEO·DEDVW
TXH D FDGD WtWRO OL VLJXL DSOLFDEOH VHJRQV OD QRUPDWLYD RILFLDO YLJHQW ,7&0,%7
,QVWDOÃODFLRQVTXHSRGHQGLULJLULQVWDOÃODGRUVDXWRULW]DWVVHQVHWtWROIDFXOWDWLX 

1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
/,&$%/(
*(1(5$/,7$76
3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(63(5$,167$
3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(63(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(
Ë&1,48(63(5$,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6(1/2&$/6'(5,6&
/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6(1/2&$/6'(5,6&
(63(&,$/

(OVORFDOVLQVWDOÃODFLRQVHTXLSVLPDWHULDOVFRPSUHVRVHQDTXHVWDVHFFLyFRPSOLUDQODQRUPDWLYD
LQGLFDGDHQOHVVHFFLRQVDQWHULRUVG·DTXHVWFDStWROLDPEODTXHVHFLWDDFRQWLQXDFLy

5(*/$0(17,1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
(QDTXHVW$SDUWDWV·LQGLTXHQOHV ,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHV ,7&GHO5(%7LOHV
1RUPHV81(HVSHFtILTXHVGHOHVLQVWDOÃODFLRQVHTXLSVLPDWHULDOVFRUUHVSRQHQWVDDTXHVWD6HFFLy

,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVGHO5(%7



3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQORFDOVGHULVFHVSHFLDO 

2

/HV ,7& GH FRPSOLPHQW REOLJDWRUL DGGLFLRQDO SHU D DTXHVWHV LQVWDOÃODFLRQV LQGLFDGHV HQ HOV
$UWLFOHVLSRVWHULRUVG·DTXHVWD6HFFLyVyQ
•

3UHVFULSFLRQV7qFQLTXHV3DUWLFXODUVSHUDOHVLQVWDOÃODFLRQVGHORFDOVDPEULVFG·LQFHQGLR
H[SORVLy,7&0,%7

•

,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVGHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOV,7&0,%7

•

3UHVFULSFLRQV3DUWLFXODUVSHUDLQVWDOÃODFLRQVDPEILQVDHVSHFLDOV,7&0,%7

1RUPHV81(GHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL
/HV LQVWDOÃODFLRQV HTXLSV L PDWHULDOV FRPSOLUDQ DPE OHV 1RUPHV 81( DGGLFLRQDOV LQGLFDGHV HQ
HOV$UWLFOHVLSRVWHULRUVG·DTXHVWD6HFFLyLTXHV·HVPHQWHQDFRQWLQXDFLy

  D3DUW0DWHULDOHOqFWULFGHSURWHFFLy©Sª

•

   D 3DUW 'HVFDUUHJDGRU SHU D FLUFXLWV GH VHJXUHWDW LQWUtQVHFD $SDUHOO
G·DVVDLJ XWLOLW]DW SHU YHULILFDU VL OHV HVSXUQHV SURGXwGHV HQ DSDUHOOV HOqFWULFV R HQ
LQVWDOÃODFLRQV FRPSRVWHV GH FLUFXLWV UHVLVWLXV LQGXFWLXV FDSDFLWLXV R PL[WRV VyQ GH
VHJXUHWDWFDUDDXQDDWPRVIHUDH[SORVLYD

•

  D3DUW0qWRGHG·DVVDLJSHUGHWHUPLQDUODWHPSHUDWXUDG·LQIODPDFLyG·XQ
JDVTXtPLFDPHQWSXUHQO·DLUHDODSUHVVLyDWPRVIqULFD

•

$  &RPSOHPHQW9

•

  D3DUW3URWHFFLySHUIDUFLPHQWGHPDWHULDOHVSHFLDOSXOYHUXOHQW

•

  D3DUW0DWHULDOVXEPHUJLWHQROLPLQHUDO

•

  D3DUW&RQVWUXFFLyYDOLGDFLyLDVVDMRVGHOPDWHULDOHOqFWULFGHSURWHFFLy
©Hª

•

  D3DUW&ODVVLILFDFLyGH]RQHVSHULOORVHV

•

  D 3DUW &RQVWUXFFLy L SURYHV GHO PDWHULDO GH VHJXUHWDW LQWUtQVHFD L GHO
PDWHULDODVVRFLDW

•

81(,QVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVSODQWHVDPEDPELHQWVLQIODPDEOHVLH[SORVLXV

•

81(  6LVWHPHV GH SURWHFFLy GHO PDWHULDO HOqFWULF XWLOLW]DW HQ DWPRVIHUHV TXH
FRQWLQJXLQJDVRVRYDSRUVLQIODPDEOHV'HILQLFLRQV

•

81(  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV (QYROWDQWV DPE
VREUHSUHVVLyLQWHUQD

•

81(  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV &RQVWUXFFLy YDOLGDFLy L
DVVDMRVGHOHVHQYROWDQWVDQWLGHIODJUDQWV

•

•

81(  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV DPE SURWHFFLy SHU D
UHRPSOHUWDPEDwOODQWSXOYHUXOHQW

D3DUW&ODVVLILFDFLyGHOHVEDUUHJHVGHJDVRGHYDSRUVLDLUHVHJRQV
HOVHXLQWHUVWLFLH[SHULPHQWDOPj[LPGHVHJXUHWDWLODVHYDFRUUHQWPtQLPDG·LQIODPDFLy

•

•

81(0DWHULDOHOqFWULFSHUDDWPRVIHUHVH[SORVLYHV0DUTXHV

  D3DUW&RQVWUXFFLyLH[SORWDFLyGHVDOHVRHGLILFDFLRQVSURWHJLGHVSHU
VREUHSUHVVLyLQWHUQD

•

81((1&ODVVLILFDFLyG·HPSODoDPHQWVDPEULVFG·H[SORVLyDFDXVDGHOD
SUHVqQFLDGHJDVRVLYDSRUV

•

  D3DUW,QVWDOÃODFLyHOqFWULFDHQDWPRVIHUHVH[SORVLYHVJDVRVHV

•

  &ODVVLILFDFLyGHOVJUDXVGHSURWHFFLyQHFHVVDULVSHUDOHVHQYROWDQWV

•

81(&ODVVLILFDFLyGHOVJUDXVGHSURWHFFLySURSRUFLRQDWVSHUOHVHQYROWDQWV

•

  &ODVVLILFDFLyGHOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOV

•

81( & 0DWHULDOHOqFWULFSHUDDWPRVIHUHVH[SORVLYHV0qWRGHG·DVVDLJSHU
DODGHWHUPLQDFLyGHODWHPSHUDWXUDG·LQIODPDFLy

•

  D3DUW&ODVVLILFDFLyGHOVDJHQWVDPELHQWDOVLOHVVHYHVVHYHULWDWV

•

  D 3DUW &RQGLFLRQV DPELHQWDOV SUHVHQWV HQ OD QDWXUD 7HPSHUDWXUD L
KXPLWDW

•

   D 3DUW &ODVVLILFDFLy HQ JUXSV GHOV DJHQWV DPELHQWDOV L GH OHV VHYHV
VHYHULWDWV,QWURGXFFLy

•

81(0DWHULDOHOqFWULFVXEPHUJLWHQROLSHUDODVHYDXWLOLW]DFLyHQDWPRVIHUHV
H[SORVLYHV

•

81(  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV &ODVVLILFDFLy GH OHV
WHPSHUDWXUHVVXSHUILFLDOVPj[LPHV

•

81(&RQVWUXFFLyLDVVDLJGHPDWHULDOHOqFWULFGH

•

VHJXUHWDWDXJPHQWDGD3URWHFFLy©(ª

,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$+80,
,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$+80,'$
&$(1$7026)(5$+80,'$
'$
'(),1,&,216
(V GHQRPLQHQ ORFDOV R HPSODoDPHQWV KXPLWV DTXHOOV OHV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV GHOV TXDOV HV
PDQLIHVWHQPRPHQWjQLDPHQWRSHUPDQHQWPHQWVRWDODIRUPDGHFRQGHQVDFLyDOVRVWUHLSDUHWV
WDTXHVVDOtRIORULGXUDHQFDUDTXHQRDSDUHJXLQJRWHVQLHOVRVWUHRSDUHWVHVWLJXLQLPSUHJQDWV
G·DLJXD

$/75(61250(6'·,17(5Ë6
(Q HO FDV HQ TXq HV UHTXHUHL[L DOJXQ PDWHULDO R HTXLS HOqFWULF HVSHFLDO QR FRQWHPSODW HQ OHV
1RUPHV81(V·DSOLFDUjOD1RUPD&(,TXHOLFRUUHVSRQJXLLHQHOFDVGHVHUXQHTXLSLPSRUWDW
ODGHOSDtVG·RULJHQGHOPDWHL[

&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð

$FRQWLQXDFLyHVUHODFLRQHQOHV1RUPHV&(,G·DSOLFDFLyHVSHFtILFDDOWLSXVG·LQVWDOÃODFLRQVFREHUWHV
SHUDTXHVWD6HFFLy



•

•

0DWHULDOHOqFWULFSHUDDWPRVIHUHVH[SORVLYHVJDVRVHV

•

  3DUW]HUR1RUPHV*HQHUDOV

•

   OD 3DUW &RQVWUXFFLy YDOLGDFLy L DVVDMRV GH OHV HQYROWDQWV DQWLGHIODJUDQWV
PHWjOÃOLTXHVQRPHWjOÃOLTXHVLPL[WHV 

•

0RGLILFDFLy  0RGLILFDOD6HFFLy9DOLGDFLyLSURYHV

•

$   &RPSOHPHQW  $QQH[ ' 0qWRGH G·DVVDLJ SHU D OD GHWHUPLQDFLy GH
O·LQWHUVWLFLH[SHULPHQWDOPj[LPGHVHJXUHWDWSHUDOHVEDUUHJHVJDVDLUHRYDSRUDLUHHQ
FRQGLFLRQVQRUPDOVGHWHPSHUDWXUDLSUHVVLy

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQORFDOVGHULVFHVSHFLDO 

(Q DTXHVWV ORFDOV R HPSODoDPHQWV TXDQ QR V·XWLOLW]LQ SHWLWHV WHQVLRQV GH VHJXUHWDW OHV
LQVWDOÃODFLRQV FRPSOLUDQ DPE OHV VHJHQWV FRQGLFLRQV DGGLFLRQDOV LQFORVHV HQ OD ,7&0,%7 
$SDUWDW©,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVKXPLWVª

&DQDOLW]DFLRQV
/HVFDQDOLW]DFLRQVSRGUDQHVWDUFRQVWLWXwGHVSHU

3


•

&RQGXFWRUVIOH[LEOHVDwOODWVGHYROWDQWVGHWHQVLyQRPLQDOFRPDPtQLPFROÃORFDWV
VREUHDwOODGRUV

•

&RQGXFWRUV UtJLGV DwOODWV GH  YROWDQWV GH WHQVLy QRPLQDO FRP D PtQLP VRWD WXEV
SURWHFWRUV

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQORFDOVGHULVFHVSHFLDO 

4

•

/HV FDQDOLW]DFLRQV VHUDQ HVWDQTXHV XWLOLW]DQWVH SHU D WHUPLQDOV HQWURQFDPHQWV L FRQQH[LRQV GH
OHV PDWHL[HV VLVWHPHV L GLVSRVLWLXV TXH SUHVHQWLQ HO JUDX GH SURWHFFLy FRUUHVSRQHQW D OHV
SURMHFFLRQVG·DLJXDDPEJUDXGHSURWHFFLy,3FRPDPtQLP

&RQGXFWRUV UtJLGV DwOODWV DUPDWV GH  YROWDQWV GH WHQVLy QRPLQDO FRP D PtQLP
IL[DWVGLUHFWDPHQWVREUHOHVSDUHWVRFROÃORFDWVDO·LQWHULRUGHEXLWVGHODFRQVWUXFFLy

(OV FRQGXFWRUV DGVFULWV D OD FRQQH[Ly G·DSDUHOOV UHFHSWRUV SRGUDQ VHU UtJLGV GH  YROWDQWV R
IOH[LEOHVGHYROWDQWVGHWHQVLyQRPLQDOFRPDPtQLP

&RQGXFWRUVDwOODWV

/HV FDQDOLW]DFLRQV VHUDQ HVWDQTXHV XWLOLW]DQWVH SHU D WHUPLQDOV HQWURQFDPHQWV L FRQQH[LRQV GH
OHVPDWHL[HVVLVWHPHVRGLVSRVLWLXVTXHSUHVHQWLQHOJUDXGHSURWHFFLyFRUUHVSRQHQWDODFDLJXGD
YHUWLFDOGHJRWHVG·DLJXDVHQWODSURWHFFLy,3ODPtQLPDDFFHSWDEOH

(OV FRQGXFWRUV DwOODWV FROÃORFDWV VREUH DwOODGRUV HV GLVSRVDUDQ D XQD GLVWjQFLD PtQLPD GH FLQF
FHQWtPHWUHV FP GH OHVSDUHWVLOD VHSDUDFLyHQWUHFRQGXFWRUVVHUj GHWUHVFHQWtPHWUHV  FP 
FRPDPtQLP

&RQGXFWRUV
(OV FRQGXFWRUV KDXUDQ G·HVWDU WRWV FROÃORFDWV VREUH DwOODGRUV HV GLVSRVDUDQ D XQD GLVWjQFLD
PtQLPD GH FLQF FHQWtPHWUHV  FP  GH OHV SDUHWV L OD VHSDUDFLy HQWUH FRQGXFWRUV VHUj GH WUHV
FHQWtPHWUHV FP FRPDPtQLP

(O PDWHULDO XWLOLW]DW SHU D OD VXEMHFFLy GHOV FRQGXFWRUV DwOODWV IL[DWV GLUHFWDPHQW VREUH OHV SDUHWV
VHUjKLGUzIXJSUHIHUHQWPHQWDwOODQWRHVWDUjSURWHJLWFRQWUDODFRUURVLy

7XEV
6LV·HPSUHQWXEVSHUDDOORWMDPHQWGHOVFRQGXFWRUVDTXHVWVVHUDQHVWDQFVSUHIHUHQWPHQWDwOODQWV
LHQFDVGHVHUPHWjOÃOLFVKDXUDQG·HVWDUSURWHJLWVFRQWUDODFRUURVLy(VFROÃORFDUDQHQPXQWDWJH
VXSHUILFLDOLHOVWXEVPHWjOÃOLFVHVGLVSRVDUDQFRPDPtQLPDGRVFHQWtPHWUHVGHOHVSDUHWV

(OPDWHULDOXWLOLW]DWSHUDODVXEMHFFLyGHOVFRQGXFWRUVIL[DWVGLUHFWDPHQWVREUHOHVSDUHWV

7XEV
(OVWXEVVHUDQSUHIHUHQWPHQWDwOODQWVLHQFDVGHVHUPHWjOÃOLFVKDXUDQG·HVWDUSURWHJLWVFRQWUDOD
FRUURVLy4XDQDTXHVWV~OWLPVV·LQVWDOÃOLQHQPXQWDWJHVXSHUILFLDOHVFROÃORFDUDQDXQDGLVWjQFLD
GHOHVSDUHWVGHPLJFHQWtPHWUH FP FRPDPtQLP

$SDUHOOVGHFRPDQGDPHQWSURWHFFLyLSUHVHVGHFRUUHQW
(V UHFRPDQD LQVWDOÃODU HOV DSDUHOOV GH FRPDQGDPHQW L SURWHFFLy L SUHVHV GH FRUUHQW IRUD
G·DTXHVWV ORFDOV 4XDQ QR HV SXJXL FRPSOLU DTXHVWD UHFRPDQDFLy HOV FLWDWV DSDUHOOV VHUDQ GHO
WLSXV SURWHJLW FRQWUD OHV SURMHFFLRQV G·DLJXD R Ep V·LQVWDOÃODUDQ D O·LQWHULRU GH FDL[HV TXH HOV
SURSRUFLRQLQXQDSURWHFFLyHTXLYDOHQW

$SDUDPHQWD
/HVFDL[HVGHFRQQH[LyLQWHUUXSWRUVSUHVHVGHFRUUHQWLHQJHQHUDOWRWDO·DSDUDPHQWDXWLOLW]DGD
KDXUjGHSUHVHQWDUHOJUDXGHSURWHFFLyFRUUHVSRQHQWDODFDLJXGDYHUWLFDOGHJRWHVG·DLJXDOHV
VHYHVFREHUWHVLOHVSDUWVDFFHVVLEOHVGHOVzUJDQVG·DFFLRQDPHQWQRVHUDQPHWjOÃOLFV

5HFHSWRUVG·HQOOXPHQDW
(OV UHFHSWRUV G·HQOOXPHQDW WLQGUDQ OHV VHYHV SHFHV PHWjOÃOLTXHV VRWD WHQVLy SURWHJLGHV FRQWUD OD
FDLJXGD YHUWLFDO G·DLJXD (OV SRUWDOjPSDGHV SDQWDOOHV L UHL[HWHV KDXUDQ GH VHU GH PDWHULDO
DwOODQW

(OHPHQWVFRQGXFWRUV
7RW HOHPHQW FRQGXFWRU QR DwOODW GH WHUUD L DFFHVVLEOH VLPXOWjQLDPHQW D HOHPHQWV PHWjOÃOLFV GH OD
LQVWDOÃODFLyRDOVUHFHSWRUVV·XQLUjDOHVPDVVHVG·DTXHVWVPLWMDQoDQWXQDFRQQH[LyHTXLSRWHQFLDO
XQLGDDOVHXWRUQDOFRQGXFWRUGHSURWHFFLyTXDQH[LVWHL[L

,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$08//
,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$08//$'$
&$(1$7026)(5$08//$'$
$'$

'LVSRVLWLXVGHSURWHFFLy
'HFRQIRUPLWDWDPEDOOzTXHV·KDHVWDEOHUWHQO·,QVWUXFFLy0,%7V·LQVWDOÃODUjHQWRWFDVXQ
GLVSRVLWLXGHSURWHFFLyHQO·RULJHQGHFDGDFLUFXLWGHULYDWG·XQDOWUHTXHSHQHWULHQHOORFDOPXOODW

(OHPHQWVFRQGXFWRUV
7RWHOHPHQWFRQGXFWRUQRDwOODWGHWHUUDLDFFHVVLEOHVLPXOWjQLDPHQWDHOHPHQWVPHWjOÃOLFVGHOD
LQVWDOÃODFLyRDOVUHFHSWRUVV·XQLUjDOHVPDVVHVG·DTXHVWVPLWMDQoDQWXQDFRQQH[LyHTXLSRWHQFLDO
XQLGDDOVHXWRUQDOFRQGXFWRUGHSURWHFFLyTXDQH[LVWHL[L

$SDUHOOVPzELOVRSRUWjWLOV
4XHGD SURKLELGD HQ DTXHVWV ORFDOV OD XWLOLW]DFLy G·DSDUHOOV PzELOV R SRUWjWLOV H[FHSWH TXDQ
V·XWLOLW]L FRP D VLVWHPD GH SURWHFFLy OD VHSDUDFLy GH FLUFXLWV R O·RFXSDFLy GH SHWLWHV WHQVLRQV GH
VHJXUHWDWVHJRQVOD,QVWUXFFLy(/0(8%7

5HFHSWRUVG·HQOOXPHQDW

'(),1,&,216 

(OVUHFHSWRUVG·HQOOXPHQDWWLQGUDQOHVVHYHVSHFHVPHWjOÃOLTXHVVRWDWHQVLySURWHJLGHVFRQWUDOHV
SURMHFFLRQV G·DLJXD /D FREHUWD GHOV SRUWDOjPSDGHV VHUj HQ OD VHYD WRWDOLWDW GH PDWqULD DwOODQW
KLGUzIXJD H[FHSWH TXDQ V·LQVWDOÃOLQ D O·LQWHULRU GH FREHUWHV HVWDQTXHV DGVFULWHV DOV UHFHSWRUV
G·HQOOXPHQDWODTXDOFRVDKDXUjGHIHUVHVHPSUHTXHDTXHVWHVpVFROÃORTXLQHQXQOORFIjFLOPHQW
DFFHVVLEOH

(V GHQRPLQHQ ORFDOV R HPSODoDPHQWV PXOODWV DTXHOOV OHV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV GHOV TXDOV HV
PDQLIHVWHQ PRPHQWjQLD R SHUPDQHQWPHQW VRVWUHV SDUHWV L VzOV LPSUHJQDFLRQV G·KXPLWDW L RQ
HVYHJLQDSDUqL[HUHQFDUDTXHQRPpVVLJXLWHPSRUDOPHQWIDQJRJRWHVJURVVHVG·DLJXDDFDXVD
GHODFRQGHQVDFLyREpHVWDQFREHUWVGHEDIGXUDQWOODUJVSHUtRGHV

&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð

,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1/2&$/6$0%5,6
,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1/2&$/6$0%5,6&'(&255
&$(1/2&$/6$0%5,6&'(&25526,Ð
&'(&25526,Ð
26,Ð

(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVVHJHQWVFRQGLFLRQVDGGLFLRQDOVLQFORVHVHQ
OD,7&0,%7$SDUWDW©,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVPXOODWV©

'(),1,&,216
(VGHQRPLQHQORFDOVRHPSODoDPHQWVDPEULVFGHFRUURVLyDTXHOOVHQTXqKLKDJDVRVRYDSRUV
TXHSXJXLQDWDFDUDOVPDWHULDOVHOqFWULFVXWLOLW]DWVDODLQVWDOÃODFLy

&DQDOLW]DFLy
/HVFDQDOLW]DFLRQVSRGUDQHVWDUFRQVWLWXwGHVSHU



•

&RQGXFWRUVIOH[LEOHVDwOODWVGHYROWDQWVGHWHQVLyQRPLQDOFRPDPtQLPFROÃORFDWV
VREUHDwOODGRUV

•

&RQGXFWRUV UtJLGV DwOODWV GH  YROWDQWV GH WHQVLy QRPLQDO FRP D PtQLP VRWD WXEV
SURWHFWRUV

•

&RQGXFWRUV UtJLGV DwOODWV DUPDWV GH  YROWDQWV GH WHQVLy QRPLQDO FRP D PtQLP
IL[DWVGLUHFWDPHQWDOHVSDUHWVRFROÃORFDWVDO·LQWHULRUGHEXLWVGHODFRQVWUXFFLy

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQORFDOVGHULVFHVSHFLDO 

&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVLQGLFDGHVSHUDOHVLQVWDOÃODFLRQV
HQ DWPRVIHUD PXOODGD KDYHQW GH SURWHJLUVH D PpV D PpV HOV PDWHULDOV HOqFWULFV FRQWUD OD
FRUURVLy
/DSURWHFFLyFRQWUDODFRUURVLyHVUHDOLW]DUjSUHIHUHQWPHQWDPEODXWLOLW]DFLyGHPDWHULDOVSHUVL
UHVLVWHQWVDO·DJHQWFRUURVLXTXHV·XELTXLODLQVWDOÃODFLy(QFDVFRQWUDULV·KDXUDQGHSURWHJLUDOV
HTXLSV L PDWHULDOV DPE UHYHVWLPHQWV LR SLQWXUHV HVSHFLDOV TXH DFRQVHJXHL[LQ OD SURWHFFLy
DGHTXDGDGHOHVLQVWDOÃODFLRQV

5


3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQORFDOVGHULVFHVSHFLDO 

6

(O JUDX GH SURWHFFLy KDXUj GH VHU WDO TXH SHUPHWL HO ERQ HVWDW GH OHV LQVWDOÃODFLRQV GXUDQW XQ
WHUPLQLGHWHPSVQRLQIHULRUDFLQFDQ\V
$EDQVGHSURFHGLUDODFRPSUDGHOVPDWHULDOVFRUUHVSRQHQWVDDTXHVWHVLQVWDOÃODFLRQVVHVRWPHWUj
D O·DSURYDFLyGHO 'LUHFWRUODUHODFLyGHPDWHULDOV GHWDOODQWOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV UHVLVWHQWVD
O·DJHQWFRUURVLX(VSUHVHQWDUDQFHUWLILFDFLRQVUHDOLW]DGHVSHUODERUDWRULVRILFLDOVHQHOFDVTXHDL[t
VLJXLVROÃOLFLWDWSHO'LUHFWRU

=RQD< DPEFDSHVGHSROV eVDTXHOODTXHQRHVWjFODVVLILFDGDFRPD=RQD=SHUzHQ ODTXH
SRGHQDSDUqL[HUDFXPXODFLRQVGHFDSHVGHSROVFRPEXVWLEOHDSDUWLUGHOHVTXDOVSRGHQSURGXLU
VHDWPRVIHUHVH[SORVLYHV

(PSODoDPHQWVGHFODVVH,,,
6yQDTXHOOVHQTXqHOULVFHVGHXDODSUHVqQFLDGHILEUHVRPDWqULHVYROjWLOVIjFLOPHQWLQIODPDEOHV
SHUzHQHOVTXHQRpVSUREDEOHTXHDTXHVWHVILEUHVRPDWHULDOVYROjWLOVHVWLJXLQHQVXVSHQVLyHQ
O·DLUHHQTXDQWLWDWVXILFLHQWFRPSHUSURGXLUDWPRVIHUHVH[SORVLYHV

,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$$0%
,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$$0%3(5,//'
&$(1$7026)(5$$0%3(5,//'·
3(5,//'·,1&(1',,2(;3/26,Ð
,1&(1',,2(;3/26,Ð
'(),1,&,216

6,67(0(6'(3527(&&,Ð

(VGHQRPLQHQORFDOVRHPSODoDPHQWVDPEULVFG·LQFHQGLRH[SORVLyWRWVDTXHOOVHQTXqIDEULTXLQ
PDQLSXOLQ WUDFWLQ RHPPDJDW]HPLQ TXDQWLWDWV SHULOORVHV GHPDWqULHV VzOLGHV OtTXLGHV R JDVRVHV
VXVFHSWLEOHVG·LQIODPDFLyRH[SORVLy

6LVWHPHV
&RQWUD HO ULVF G·LQIODPDFLy L H[SORVLy TXH VXSRVHQ HOV PDWHULDOV HOqFWULFV HV FRPSWD DPE OHV
VHJHQWVWqFQLTXHVRVLVWHPHVGHSURWHFFLy

&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
/HVFRQGLFLRQVGHODLQVWDOÃODFLyHVWDUDQHQWRWFRQIRUPHDPEDOOzTXHV·KDLQGLFDWHQOD,7&0,%7
©3UHVFULSFLRQVSDUWLFXODUVSHUDOHVLQVWDOÃODFLRQVGHORFDOVDPEULVFG·LQFHQGLRH[SORVLyªLHQ
SDUWLFXODUDPEDOOzTXHV·KDLQGLFDWDFRQWLQXDFLy

&/$66,),&$&,Ð'·(03/$d$0(176
$OV HIHFWHV G·HVWDEOLU HOV UHTXLVLWV TXH KDQ GH VDWLVIHU HOV GLVWLQWV HOHPHQWV FRQVWLWXWLXV GH OD
LQVWDOÃODFLy HQ ORFDOVDPEULVFG·LQFHQGL R H[SORVLy DTXHVWV HV FODVVLILFDUDQ HQ &ODVVHV G·DFRUG
DPEOHVPDWqULHVSUHVHQWVHQHOVPDWHL[RVL]RQHVVHJRQVHOJUDXGHSHULOORVLWDWGHOPRGHTXH
V·LQGLFDDFRQWLQXDFLy
/D FODVVLILFDFLy GH FDGDVFXQ GHOV ORFDOV R ]RQHV GHOV PDWHL[RV V·HIHFWXDUj LQGLYLGXDOPHQW
G·DFRUGDPEOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVSUzSLHV

3URWHFFLySHUVREUHSUHVVLyLQWHUQD

•

3URWHFFLySHULPPHUVLyHQROL

•

3URWHFFLySHUVHJXUHWDWLQWUtQVHFD

•

3URWHFFLySHUHQFDSVXODW

•

0DWHULDOHQTXqQRERWSHQHWUDUODEDUUHMDLQIODPDEOH

•

0DWHULDO OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HOqFWULTXHV GH OD TXDO IDQ TXH OD EDUUHMD ,QIODPDEOH QR
SXJXLLQIODPDUVH

•

0DWHULDO O·HQYRODYHQW GH OD TXDO LPSHGHL[ OD SURSDJDFLy D O·H[WHULRU G·XQD H[SORVLy
LQWHUQD

(VGHQRPLQD©SURWHFFLySHUHQYROYHQWDQWLGHIODJUDQWªDTXHOODHQTXqO·DSDUHOOHOqFWULFHVWjWDQFDW
D O·LQWHULRU G·XQD HQYROWDQW FDSDo GH VXSRUWDU O·H[SORVLy LQWHUQD G·XQD EDUUHMD LQIODPDEOH TXH
KDJL SHQHWUDW DO VHX LQWHULRU VHQVH SDWLU DYDULD HQ OD VHYD HVWUXFWXUD L VHQVH WUDQVPHWUH OD
LQIODPDFLySHUOHVMXQWHVG·XQLyLDOWUHVREHUWXUHVDO·DWPRVIHUDLQIODPDEOHH[WHULRUTXHFRQWLQJXL
DOJXQGHOVJDVRVRYDSRUVSHUDOVTXHHVWjSUHYLVWD

=RQD  eV DTXHOOD HQ TXq XQD DWPRVIHUD GH JDV H[SORVLYD HV SUHYHX SXJXL HVWDU GH IRUPD
SHULzGLFDRRFDVLRQDOGXUDQWHOIXQFLRQDPHQWQRUPDO

(VGHQRPLQD©SURWHFFLySHUIDUFLPHQWG·DwOODQWSXOYHUXOHQWªDTXHOODHQTXqOHVSDUWVVRWDWHQVLy
GHO·DSDUHOOHOqFWULFHVWDQFRPSOHWDPHQWVXEPHUJLGHVHQXQDPDVVDGHPDWHULDOSXOYHUXOHQWTXH
FRPSOHL[DPEGHWHUPLQDGHVFRQGLFLRQV

=RQDeVDTXHOODHQTXqXQDDWPRVIHUDGHJDVH[SORVLYDQRHVSUHYHXSXJXLHVWDUSUHVHQWHQ
IXQFLRQDPHQWQRUPDOLVLWMDHVWjVHUjGHIRUPDSRFIUHTHQWLGHFXUWDGXUDGD

(VGHQRPLQD©SURWHFFLySHUVHJXUHWDWDXJPHQWDGDª SURWHFFLy©Hª DTXHOODHQTXqHVSUHQHQFHUW
QRPEUHGHSUHFDXFLRQVHVSHFLDOVSHUHYLWDUDPEXQFRHILFLHQWGHVHJXUHWDWHOHYDWHVFDOIDPHQWV
LQDGPLVVLEOHVRO·DSDULFLyG·DUFVRHVSXUQHVHQDSDUHOOVTXHQRHOVSURGXHL[HQHQVHUYHLQRUPDO

(PSODoDPHQWGHFODVVH,,
6yQ DTXHOOV HQ TXq HO ULVF HV GHX D OD SUHVqQFLD GH SROV FRPEXVWLEOH H[FORHQW HOV H[SORVLXV
SUzSLDPHQWGLWV&DOGHVWDFDUTXHVLEpSHUDOVJDVRVGHFODVVLILFDFLyGLVWLQJHL[WUHV]RQHV ]RQD
L V·KDFRPSURYDWTXHXQDFODVVLILFDFLyFRPXQDSHUDJDVRVLSROVQRpVDGHTXDW

(V GHQRPLQD ©SURWHFFLy SHU HQYROWDQW D VREUHSUHVVLy LQWHUQDª DTXHOOD HQ TXq OHV PjTXLQHV R
DSDUHOOVHOqFWULFVYDQ SURYHwWV G·XQD HQYROWDQW DPE TXqV·LPSHGHL[ O·HQWUDGD GH JDVRV RYDSRUV
LQIODPDEOHVPDQWHQLQWDOVHXLQWHULRUDLUHRXQDOWUHJDVQRLQIODPDEOHDXQDSUHVVLyVXSHULRUD
ODGHO·DWPRVIHUDH[WHULRU

'LQVDTXHVWDFODVVHFDOGLVWLQJLU
=RQD = DPE Q~YROV GH SROV  eV DTXHOOD Q·KL KD R SRW KDYHUKL SROV FRPEXVWLEOH GXUDQW OHV
RSHUDFLRQV QRUPDOV GH IXQFLRQDPHQW SRVDGD HQ PDU[D R QHWHMD HQ TXDQWLWDW VXILFLHQW SHU
SURGXLUXQDDWPRVIHUDH[SORVLYD

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQORFDOVGHULVFHVSHFLDO 

3URWHFFLySHUVHJXUHWDWDXJPHQWDGD SURWHFFLy©Hª 

•

'HILQLFLRQV

=RQDeVDTXHOODHQTXqXQDDWPRVIHUDGHJDVH[SORVLYDHVWjSUHVHQWGHIRUPDFRQWtQXDRHV
SUHYHX TXH HVWLJXL SUHVHQW GXUDQW OODUJV SHUtRGHV GH WHPSV R FXUWV SHUtRGHV SHUz TXH HV
SURGXHL[HQVRYLQW



3URWHFFLySHUDwOODQWSXOYHUXOHQW

•

3HOVHXFRPSRUWDPHQWHQDWPRVIHUHVJDVRVHVLQIODPDEOHVVHJRQVHOVLVWHPDGHSURWHFFLyDSOLFDW
HOPDWHULDOHOqFWULFHVFODVVLILFDFRPVHJXHL[

6yQ DTXHOOV OORFV HQ TXq KL KD R SRW KDYHUKL JDVRV YDSRUV R ERLUHV HQ TXDQWLWDW VXILFLHQW SHU
SURGXLUDWPRVIHUHVH[SORVLYHVRLQIODPDEOHV6·LQFORXHQHQDTXHVWDFODVVHHOVOORFVHQTXqKLKDR
SRWKDYHUKLOtTXLGVTXHSURGXHL[LQYDSRUVLQIODPDEOHV

(OVHPSODoDPHQWVG·DTXHVWDFODVVHHVFODVVLILTXHQDOVHXWRUQHQ

3URWHFFLySHUHQYROWDQWDQWLGHIODJUDQW

•

&ODVVLILFDFLyGHOPDWHULDOHOqFWULF

(PSODoDPHQWVGHFODVVH,

3HU D OD FODVVLILFDFLy L GHOLPLWDFLy GH ]RQHV FRPSUHVHV HQ DTXHVWD FODVVH 6·KDXUj GH WHQLU HQ
FRPSWH OHV GLUHFWULXV PDUFDGHV SHU OD 1RUPD 81( (1  ©&ODVVLILFDFLy GHOV
HPSODoDPHQWV DPE ULVF G·H[SORVLy D FDXVD GH OD SUHVqQFLD GH JDVRV YDSRUV L ERLUHV
LQIODPDEOHVª

•

(VGHQRPLQD©SURWHFFLySHULPPHUVLyHQROLªDTXHOODHQTXqODSURWHFFLyGHOPDWHULDOHOqFWULFHV
UHDOLW]DGHPDQHUDTXHQRSXJXLQLQIODPDUVHHOVJDVRVRYDSRUVLQIODPDEOHVTXHHVWURELQSHU
VREUHGHOQLYHOOG·ROLLDO·H[WHULRUGHO·HQYROYHQW

7
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(V GHQRPLQD ©SURWHFFLy SHU VHJXUHWDW LQWUtQVHFDª DTXHOOD HQ TXq TXDOVHYRO HVSXUQD TXH SXJXL
SURGXLUVH QRUPDO R DFFLGHQWDOPHQW HQ XQ FLUFXLW R SDUW GH FLUFXLW HOqFWULF pV LQFDSDo GH
SURYRFDUVHJRQVOHVFRQGLFLRQVG·DVVDLJSUHVFULWHVODLQIODPDFLyGHODEDUUHMDLQIODPDEOHSHUD
ODTXHHVWjSUHYLVWD
•

(VGHQRPLQD©SURWHFFLySHUHQFDSVXODWªDTXHOODHQTXqHOVHOHPHQWVDSURWHJLUHVWDQHPEROLFDWV
HQ XQD UHVLQD GH WDO PDQHUD TXH XQD DWPRVIHUD H[SORVLYD QR SXJXL VHU LQIODPDGD QL SHU
HVSXUQHVQLSHUFRQWDFWHDPESXQWVFDOHQWVLQWHUQVGHO·HQFDSVXODW

0$548(6'(/0$7(5,$/(/Ë&75,&3(5$$7026)(5(6(;3/26,9(6
7RWVHOVPDWHULDOVHOqFWULFV XWLOLW]DWVHQDWPRVIHUHVH[SORVLYHVLFRQVWUXwWVVHJRQVXQGHOVVLVWHPHV
GH SURWHFFLy LQGLFDWV HQ O·$SDUWDW  G·DTXHVWD 6HFFLy KDXUDQ G·HVWDUPDUFDWV G·DFRUG DPE DOOz
TXHV·KDLQGLFDWHQ OD1RUPD81($FRQWLQXDFLyV·LQGLTXHQOHVFRQVLGHUDFLRQV PpV
LPSRUWDQWVVREUHHOPDUFDW

•

eV HVVHQFLDO SHU THVWLRQV GH VHJXUHWDW TXH OHV PDUTXHV HVWDEOLGHV HQ DTXHVWD QRUPD QRPpV
V·XWLOLW]LQ HQ HO PDWHULDO TXH FRPSOHL[L OHV H[LJqQFLHV GHO WLSXV SDUWLFXODU GH SURWHFFLy D TXq HV
UHIHUHL[L

1RPGHODIDEULFDQWDPEWRWHVOHVVHYHVOOHWUHVRHOVHXPDUFDGHIjEULFD

•

/DGHVLJQDFLyGHWLSXVGHOIDEULFDQWHOVGLUWRWHVOHVLQGLFDFLRQVTXHSHUPHWHQFRQqL[HU
GHTXLQPDWHULDOHVWUDFWD 

•

(OVtPERO ([LQGLFDWLXTXHHOPDWHULDOUHVSRQDXQGHOVWLSXVGHSURWHFFLyUHFRQHJXWVL
GHWDOODWVHQHOSXQWVHJHQW

•

(OVtPEROTXHLQGLFDFDGDVLVWHPDGHSURWHFFLypVHOVHJHQW
G 3URWHFFLySHUHQYROWDQWDQWLGHIODJUDQW

•

3 6REUHSUHVVLyLQWHUQD

•

R ,PPHUVLyHQROL

•

H 6HJXUHWDWDXJPHQWDGD

•

L 6HJXUHWDWLQWUtQVHFDQLYHOOD

•

T )DUFLPHQWSXOYHUXOHQW

•

P (QFDSVXODW

•

V 3URWHFFLyHVSHFLDO

•

Q  $SDUHOOV DGVFULWV D VHU XWLOLW]DWV QRPpV HQ HPSODoDPHQW ]RQD 
5HVHUYDW 

•

K 7DQFDPHQWKHUPqWLF 5HVHUYDW 



$SDUHOORUGLQDUL7

•

$SDUHOOHVSHFLDO& 7 
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•

(OVFRQGXFWRUVPHWjOÃOLFVUtJLGVURVFDWV

•

(OVDSDUHOOVG·HQOOXPHQDW H[FHSWHHOVGHVLVWHPDGHSURWHFFLyWLSXVG 

•

(OVDSDUHOOVPROWSHWLWVTXHQRWHQHQHVSDLVXILFLHQW

(O QRP GHO $ 2UJDQLVPH TXH KD HIHFWXDW O·DVVDLJ R GH O·DXWRULWDW QDFLRQDO L HO QRP
G·DSURYDFLyRHOGHOD&HUWLILFDFLyG·DVVDMRV

/D WHPSHUDWXUD VXSHUILFLDO GH O·HTXLS L PDWHULDO HOqFWULF DGVFULW D ORFDOV &ODVVHV ,, L ,,, QR
VREUHSDVVDU FDS FDV OD FDSDo GH SURGXLU XQD GHVKLGUDWDFLy H[FHVVLYD R FDUERQLW]DFLy JUDGXDO
GHOHVDFXPXODFLRQVRUJjQLTXHVTXHSXJXLQGLSRVLWDUVHVREUHHOVPDWHL[RV/DSROVFDUERQLW]DGD
R H[FHVVLYDPHQW VHF SRW DUULEDU D LQIODPDUVH HVSRQWjQLDPHQW (Q JHQHUDO OD WHPSHUDWXUD
VXSHUILFLDODSOHQDFjUUHJDQRVREUHSDVVDUHOV&SHUDOPDWHULDOTXHQRpVVXVFHSWLEOHGH
VREUHFjUUHJXHV L HOV  & SHU DO TXH Vt TXH KR pV FRP SHU H[HPSOH HOV PRWRUV L HOV
WUDQVIRUPDGRUV
(OPDWHULDOHOqFWULFHVWDUGRWDWG·XQDSURWHFFLyDGHTXDGDFRQWUDVREUHFjUUHJXHVTXHDVVHJXULHO
TXHQRVHVREUHSDVVLQOHVWHPSHUDWXUHVVXSHUILFLDOVDQWHULRUV
$TXHVWHV LQVWDOÃODFLRQV KDXUDQ G·DMXVWDUVH D PpV D PpV HQ FDGD FDV D OHV SUHVFULSFLRQV
SDUWLFXODUVTXHHVGHWDOOHQHQHOV$SDUWDWVDGHODFLWDGD
,7&0,%7 SHUDFDGDORFDO G·DFRUGDPEODVHYD&ODVVHL =RQDUHIHUHQWD &DQDOLW]DFLRQV
IL[HV FDQDOLW]DFLRQV PzELOV WUDQVIRUPDGRUV L FRQGHQVDGRUV PjTXLQHV URWDWLYHV OOXPLQjULHV
SUHVHVGHFRUUHQWDSDUHOOVGHFRQQH[LyLWDOOWUDQVIRUPDGRUVLUHVLVWqQFLHVGHFRQWURODSDUHOOVGH
PHVXUDLQVWUXPHQWVLUHOqVVLVWHPHVGHVHQ\DOLW]DFLyDODUPDFRQWUROUHPRWLFRPXQLFDFLyHTXLS
PzELOLSRUWjWLO

,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6(1$/75(6/2&
,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6(1$/75(6/2&$/6'(5,6&(63(&,$/
5,48(6(1$/75(6/2&$/6'(5,6&(63(&,$/
$/6'(5,6&(63(&,$/

$OVtPERO,,VHJXLUjXQD$%R&FDUDFWHUtVWLFDGHOJUXSGHJDVQRPpVHQDTXHOOVFDVRVHQTXq
HO VLVWHPD GH SURWHFFLy DSOLFDW IDFL QHFHVVjULD DTXHVWD GLVWLQFLy 3HU DO PDWHULDO GHO JUXS ,, HO
VtPERO TXH LQGLFD OD FODVVH GH WHPSHUDWXUD R OD WHPSHUDWXUD VXSHUILFLDO Pj[LPD R OHV GXHV
G·DFRUG DPE HO &DStWRO  GH OD 1RUPD 81(  3HU HYLWDU FRQIXVLRQV HQ OL PDUFD HO
VHQ\RU GH OD WHPSHUDWXUD GHOV DSDUHOOV RUGLQDULV L HO PDWHULDO HVSHFLDO DTXHVW ~OWLP KDXUj GH
SRUWDUHOVtPEROGHWHPSHUDWXUDHQWUHSDUqQWHVLV([HPSOHV
•

(OV DFFHVVRULV GH FRQQH[Ly GLVSRVLWLXV G·HQWUDGD GH FDEOHV SUHVHV GH
FRUUHQWSURORQJDGRUDSDVDPXUVHWF 

$OHVLQVWDOÃODFLRQVFRUUHVSRQHQWVDSODQWHVHQTXqKLKDJLORFDOVDPEULVFG·LQFHQGLRH[SORVLyHV
SURFXUDUj TXH O·HTXLS HVWLJXL VLWXDW HQ DTXHOOV ORFDOV R ]RQHV GHOV PDWHL[RV HQ TXq DTXHVW ULVF
VLJXLPtQLPRQXO(QDTXHOOVSXQWVHQTXqODSUHVqQFLDGHODEDUUHMDLQIODPDEOHRH[SORVLYDVLJXL
SHUPDQHQWRWLQJXLGXUDGHVPROWSURORQJDGHVHVWjULJRURVDPHQWSURKLELWO·RFXSDFLyGHPDWHULDO
HOqFWULF

(OVtPERO

,, $SDUHOOVSHUDDOWUHVHPSODoDPHQWVTXHQRVLJXLQPLQHV

•

/DWHPSHUDWXUDVXSHUILFLDOGHO·HTXLSLPDWHULDOHOqFWULFDGVFULWVDORFDOV&ODVVHQRVREUHSDVVDU
FDSFDVODWHPSHUDWXUDG·LQIODPDFLyGHOJDVRYDSRUSUHVHQW

•

, $SDUHOOVDGVFULWVDPLQHV

&

35(6&5,3&,216*(1(5$/63(5$/(6,167$/Ã/$&,216(1$48(676/2&$/6

•

•

•

(QJHQHUDOHOQRPGHIDEULFDFLyH[FHSWHHQ

3HUDDOWUHVFRQVLGHUDFLRQVGHOPDUFDWYHJHXOD1RUPD81(

+DXUDQG·DQDUDODSDUWIL[DGHO·DSDUHOOFRPSUHQHQWOHVLQGLFDFLRQVVHJHQWV

•

(O PDWHULDO TXH HVWj FRQFHEXW SHU D XQD WHPSHUDWXUD VXSHUILFLDO Pj[LPD
VXSHULRUD&HVPDUFDUj~QLFDPHQWDPEODWHPSHUDWXUD([HPSOH

(Q HOV DSDUHOOV TXH SRUWHQ QRP GH IDEULFDFLy OHV LQGLFDFLRQV DQWHULRUV SRGUDQ ILJXUDU HQ XQD
SODFDHVSHFLDOVLWXDGDDOVYROWDQWVGHODSODFDTXHSRUWDOHVLQGLFDFLRQVUHVWDQWV(QDTXHVWFDV
FDGDSODFDSRUWDUjODGHVLJQDFLyGHOWLSXVLHOQRPGHIDEULFDFLy

/HVPDUTXHVVHUDQGHIjFLOOHFWXUDGXUDGRUHVLVLWXDGHVHQSXQWVGHIjFLODFFpVGHOPDWHULDO

•

•

,167$/Ã/$&,216(1/2&$/632/6(*26266(16(5,6&'·,1&(1',2(;3/26,Ð
(OV ORFDOV R HPSODoDPHQWV SROVHJRVRV VyQ DTXHOOV HQ TXq HOV HTXLSV HOqFWULFV HVWDQ H[SRVDWV DO
FRQWDFWH DPE OD SROV HQ TXDQWLWDW VXILFLHQW FRP SHU SURGXLU HO VHX GHWHULRUDPHQW R XQ GHIHFWH
G·DwOODPHQW
(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQHVVHJHQWV
•

9


4XHGDSURKLELWO·~VGHFRQGXFWRUVQX
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•

7RW HO PDWHULDO HOqFWULF XWLOLW]DW KDXUj GH SUHVHQWDU HO JUDX GH SURWHFFLy TXH HO VHX
HPSODoDPHQWH[LJHL[L

•

(OV HOHFWURPRWRUV L DOWUHV DSDUHOOV TXH QHFHVVLWLQ YHQWLODFLy KR IDUDQ DPE DLUH SUHV GH
O·H[WHULRUTXHHVWLJXLH[HPSWGHSROVREpFRQYHQLHQWPHQWILOWUDW

•

(OV DFXPXODGRUV TXH QR DVVHJXULQ SHU VL PDWHL[RV L SHUPDQHQWPHQW XQ DwOODPHQW
VXILFLHQW HQWUH SDUWV VRWD WHQVLy L WHUUD KDXUDQ GH VHU LQVWDOÃODWV DPE XQ DwOODPHQW
VXSOHPHQWDUL$TXHVWDwOODPHQWQRVHUjDIHFWDWSHUODKXPLWDW

•

(OV DFXPXODGRUV HVWDUDQ GLVSRVDWV GH PDQHUD TXH SXJXL UHDOLW]DUVH IjFLOPHQW OD
VXEVWLWXFLy L HO PDQWHQLPHQW GH FDGD HOHPHQW (OV FRUUHGRUV GH VHUYHL WLQGUDQ XQD
DPSOjULDPtQLPDGHVHWDQWDFLQFFHQWtPHWUHV P 

•

6LODWHQVLyGHVHUYHLpVVXSHULRUDYROWDQWVDPEUHODFLyDOVzOHOVzOGHOVFRUUHGRUV
GHVHUYHLVHUjHOqFWULFDPHQWDwOODQW

•

/HV SHFHV QXHV VRWD WHQVLy TXDQ HQWUH DTXHVWHV H[LVWHL[LQ WHQVLRQV VXSHULRUV D 
YROWDQWVKDXUDQG·LQVWDOÃODUVHGHPDQHUDTXHVLJXLLPSRVVLEOHWRFDUOHVVLPXOWjQLDPHQW
LLQDGYHUWLGDPHQW

,167$/Ã/$&,216(1/2&$/6$7(03(5$785$(/(9$'$
/RFDOVRHPSODoDPHQWVDWHPSHUDWXUDHOHYDGDVyQDTXHOOVRQODWHPSHUDWXUDGHO·DLUHDPELHQWpV
VXVFHSWLEOH GH VREUHSDVVDU VRYLQW HOV  & R Ep HV PDQWp SHUPDQHQWPHQW SHU VREUH GHOV
&
(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQHVVHJHQWV
•

(OVFRQGXFWRUVDwOODWVDPEPDWqULHVSOjVWLTXHVRHODVWzPHUVSRGUDQXWLOLW]DUVHSHUDXQD
WHPSHUDWXUDDPELHQWGHILQVD&DSOLFDQWHOIDFWRUGHUHGXFFLySHUDOVYDORUVGHOD
LQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHDVVHQ\DODWVHQO·,QVWUXFFLy0Ì%7

,167$/Ã/$&,216(1(67$&,216'(6(59(,*$5$7*(6,7$//(56'(5(3$5$&,Ð'(9(+,&/(6
(V FRQVLGHUDUDQ FRP D HVWDFLRQV GH VHUYHL HOV ORFDOV R HPSODoDPHQWV RQ V·HIHFWXHQ
WUDQVYDVDPHQWV GH JDVROLQD DOWUHV OtTXLGV YROjWLOV LQIODPDEOHV R JDVRV OLTXDWV LQIODPDEOHV D
YHKLFOHVDXWRPzELOV

3HUDWHPSHUDWXUHVDPELHQWVVXSHULRUVD&V·XWLOLW]DUDQFRQGXFWRUVHVSHFLDOVDPEXQDwOODPHQW
TXHSUHVHQWLXQDPDMRUHVWDELOLWDWWqUPLFD
•

(QDTXHVWVORFDOVVyQDGPLVVLEOHVOHVFDQDOLW]DFLRQVDPEFRQGXFWRUVQXVREUHDwOODGRUV
HVSHFLDOPHQW HQ HOV FDVRV HQ TXq VLJXL GH WpPHU OD QR FRQVHUYDFLy GH O·DwOODPHQW GHOV
FRQGXFWRUV

•

(OV DSDUHOOV XWLOLW]DWV KDXUDQ GH SRGHU VXSRUWDU HOV HVIRUoRV UHVXOWDQWV D TXq HV YHXUDQ
LQFXUVRVDFDXVDGHOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVODVHYDWHPSHUDWXUDGHIXQFLRQDPHQWD
SOHQD FjUUHJD QR KDXUj GH VREUHSDVVDU HO YDORU Pj[LP IL[DW HQ O·HVSHFLILFDFLy GHO
PDWHULDO

&RP D JDUDWJHV HVFRQVLGHUHQ DTXHOOV ORFDOV HQ TXq SXJXLQ HVWDU HPPDJDW]HPDWV PpVGH WUHV
YHKLFOHVDOPDWHL[WHPSV
&RPDWDOOHUVGHUHSDUDFLyGHYHKLFOHVHVFRQVLGHUHQHOVORFDOVXWLOLW]DWVSHUDODUHSDUDFLyLVHUYHL
GH YHKLFOHV DXWRPzELOV VLJXLQ DTXHVWV GH SDVVDWJHUV FDPLRQV WUDFWRUV HWF L SHU DOV TXDOV
V·HPSULQFRPDFRPEXVWLEOHOtTXLGVRJDVRVYROjWLOVLLQIODPDEOHV
3HUDOHVLQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVGHOVORFDOVDQWHULRUPHQWFLWDWVHVWLQGUDQHQFRPSWHHOVYROXPV
SHULOOVTXHDFRQWLQXDFLyV·DVVHQ\DOHQG·DFRUGDPEO·$SDUWDWGHOD,7&0,%7

,167$/Ã/$&,216(1/2&$/6$02/7%$,;$7(03(5$785$
/RFDOVRHPSODoDPHQWVDPROWEDL[DWHPSHUDWXUDVyQDTXHOOVRQSXJXLQSUHVHQWDUVHLPDQWHQLU
VHWHPSHUDWXUHVDPELHQWDOVLQIHULRUVD&
(VFRQVLGHUDUDQFRPDORFDOVDWHPSHUDWXUDPROWEDL[DOHVFDPEUHVGHFRQJHODFLyGHOHVSODQWHV
IULJRUtILTXHV

•

(Q UHODFLy DPE VzOV TXH HVWLJXLQ D QLYHOO GHO FDUUHU R SHU VREUH G·DTXHVWD HO YROXP
SHULOOyVVHUjOLFRPSUqVHQWUHHOVzOLXQSODVLWXDWDVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P VREUH
HOPDWHL[

•

(QUHODFLyDPEVzOVVLWXDWVSHUVRWDGHOQLYHOOGHOFDUUHUHOYROXPSHULOOyVVHUjOLFRPSUqV
HQWUHHOVzOLXQSODVLWXDWDVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P SHUVREUHGHODSDUWPpVEDL[D
GH OHV SRUWHV H[WHULRUV R G·DOWUHV REHUWXUHV SHU D YHQWLODFLy TXH GRQHQ D O·H[WHULRU SHU
VREUHGHOVzO

•

7RWDWUDSDRGHSUHVVLyVRWDHOQLYHOOGHOVzOHVFRQVLGHUDUjFRPDYROXPSHULOOyV

•

1RHVFRQVLGHUDUDQFRPDYROXPVSHULOORVRVHOVDGMDFHQWVDOVYROXPVDQWHULRUPHQWFLWDWV
HQ HO TXH QR VLJXLSUREDEOH O·DOOLEHUDPHQWGHOV FRPEXVWLEOHV LQIODPDEOHV LVHPSUH TXH
HOVVHXVVzOVHVWLJXLQVREUHHOVG·DTXHOOVDVHL[DQWDFHQWtPHWUHV POFRPDPtQLPR
HVWLJXLQVHSDUDWVGHOVPDWHL[RVSHU HQYDQVREURFDOVHVWDQFV G·DOWXUDLJXDORPDMRUGH
VHL[DQWDFHQWtPHWUHV P 

(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQHVVHJHQWV
•

/·DwOODPHQWLODUHVWDG·HOHPHQWVGHSURWHFFLyGHOPDWHULDOHOqFWULFXWLOLW]DWKDXUjGHVHU
WDOTXHQRSDWHL[LFDSGHWHULRUDPHQWDODWHPSHUDWXUDG·XWLOLW]DFLy

•

(OV DSDUHOOV HOqFWULFV KDXUDQ GH SRGHU VXSRUWDU HOV HVIRUoRV UHVXOWDQWV D TXq HV YHXUDQ
LQFXUVRVDFDXVDGHOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOV

,167$/Ã/$&,216(1/2&$/6(148Ë(;,67(,;,1%$7(5,(6'·$&808/$'256$0%
'(635(1,0(17'(*$626
(OVORFDOVHQTXqKDJLQGHGLVSRVDUVHEDWHULHVG·DFXPXODGRUVDPESRVVLELOLWDWGHGHVSUHQLPHQW
GHJDVRVHVFRQVLGHUDUDQFRPDORFDOVRHPSODoDPHQWVDPEULVFGHFRUURVLyKDYHQWGHFRPSOLU
DPpVGHOHVSUHVFULSFLRQVDVVHQ\DODGHVSHUDDTXHVWVORFDOVOHVVHJHQWV



•

/·HTXLSHOqFWULFXWLOLW]DWHVWDUjSURWHJLWFRQWUDHOVHIHFWHVGHYDSRUVLJDVRVGHVSUHVRVSHU
O·HOHFWUzOLW

•

(OVORFDOVKDXUDQG·HVWDUSURYHwWVG·XQDYHQWLODFLyQDWXUDORDUWLILFLDOTXHJDUDQWHL[LXQD
UHQRYDFLySHUIHFWDLUjSLGD GHO·DLUH(OVYDSRUVHYDFXDWVQRKDQGHSHQHWUDUHQORFDOV
FRQWLJXV

•

/D LOÃOXPLQDFLy DUWLILFLDO HV UHDOLW]DUj ~QLFDPHQW PLWMDQoDQW OOXPV HOqFWULTXHV
G·LQFDQGHVFqQFLDRGHGHVFjUUHJD

•

/HV OOXPLQjULHV VHUDQ GH PDWHULDO DSURSLDW SHU VXSRUWDU O·DPELHQW FRUURVLX ,PSHGLUDQ
TXHHOVJDVRVSHQHWULQDOVHX,QWHULRU

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQORFDOVGHULVFHVSHFLDO 
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•

(OVYROXPVSHULOORVRVVHUDQFRQVLGHUDWVFRPDORFDOVDPEULVFGH&ODVVH'LYLVLyLHQ
FRQVHTqQFLDOHVLQVWDOÃODFLRQVLHTXLSVDGVFULWVDDTXHVWVYROXPVKDXUDQGHFRPSOLUOHV
SUHVFULSFLRQVDVVHQ\DODGHVHQO·,QVWUXFFLy0,%7SHUDDTXHVWVORFDOV

•

1R HV GLVSRVDUj GLQV HOV YROXPV SHULOORVRV FDS LQVWDOÃODFLy DGVFULWD D OD FjUUHJD GH
EDWHULHV

•

/HV FDQDOLW]DFLRQV VLWXDGHV SHU VREUH GHOV YROXPV SHULOORVRV SRGUDQ UHDOLW]DUVH
PLWMDQoDQWFRQGXFWRUVDwOODWVVRWDWXEVUtJLGVEOLQGDWVHQPXQWDWJHVXSHUILFLDOREpVRWD
WXEV G·DOWUHV FDUDFWHUtVWLTXHV HQ PXQWDWJH HQFDVWDW ,JXDOPHQW SRGUDQ HVWDEOLUVH OHV
FDQDOLW]DFLRQVDPEFRQGXFWRUVDwOODWVDUPDWVGLUHFWDPHQWVREUHODSDUHWVRQRDUPDWV
HQEXLWVGHODFRQVWUXFFLyTXDQDTXHVWVEXLWVSUHVHQWLQVXILFLHQWUHVLVWqQFLDPHFjQLFD

•

(VFROÃORFDUDQWDQFDPHQWVKHUPqWLFVHQOHVFDQDOLW]DFLRQVTXHWUDYHVVLQHOVOtPLWVYHUWLFDOV
R KRULW]RQWDOV GHOV YROXPV GHILQLWV FRP SHULOORVRV /HV FDQDOLW]DFLRQV HQFDVWDGHV R
HQWHUUDGHVDOVzOHVFRQVLGHUDUDQLQFORVHVHQHOYROXPSHULOOyVTXDQDOJXQDSDUWGHOHV
PDWHL[HVSHQHWULRWUDYHVVLHOGLWYROXP

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQORFDOVGHULVFHVSHFLDO 
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•

FRPSOLUDQ OHV FRQGLFLRQV JHQHUDOV GH OD 1RUPD 81( (1  7UDQVIRUPDGRUV GH
VHJXUHWDW

/HVSUHVHVGHFRUUHQWLLQWHUUXSWRUVHVFROÃORFDUDQDXQDDOWXUDPtQLPDG·XQPHWUHLPLJ
 P  VREUH HO VzO H[FHSWH TXH SUHVHQWLQ XQD FREHUWD HVSHFLDOPHQW UHVLVWHQW D OHV
DFFLRQVPHFjQLTXHV

1R V·LQVWDOÃODUDQ SUHVHV GH FRUUHQW D PHQ\V GH WUHV PHWUHV P  GHOV ERUGV GH OD SLVFLQD L OHV
VLWXDGHVDPDMRUGLVWjQFLDGLQVO·jUHDG·DTXHVWD$QLUDQSURYHwGHVG·LQWHUUXSWRUGHWDOORPQLSRODU
TXHSHUPHWLGHL[DUOHVVHQVHWHQVLyTXDQQRKDJLQGHVHUXWLOLW]DGHV

$TXHVWV ORFDOV SRGHQ SUHVHQWDU WDPEp WRWDOPHQW R SDUFLDOPHQW OHV FDUDFWHUtVWLTXHV G·XQ ORFDO
KXPLWRPXOODWLHQDTXHVWFDVKDXUDQGHVDWLVIHULJXDOPHQWDOOzTXHV·KDDVVHQ\DODWSHUDOHV
LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQDTXHVWV

7RWV HOV FRQGXFWHV PHWjOÃOLFV FDQRQDGHV DUPDGXUHV GH OHV HVWUXFWXUHV GH OD SLVFLQD IRUQtFXOHV
G·DOORWMDPHQWGHOOXPLQjULHVDL[tFRPSDUWVPHWjOÃOLTXHVGHOHVHVFDOHVWUDPSROLQVHWFHVWDUDQ
XQLWV PLWMDQoDQW XQD FRQQH[Ly HTXLSRWHQFLDO ,QVWUXFFLy 0,%7   L DO VHX WRUQ XQLWV D XQD
PDWHL[DSUHVDGHWHUUD

,167$/Ã/$&,2163(5$3,6&,1(6
&DQDOLW]DFLRQV
/HV FDQDOLW]DFLRQV L HTXLSV HOqFWULFV DGVFULWV D OHV SLVFLQHV R DGMDFHQWV D HOOHV FRPSOLUDQ OHV
VHJHQWVSUHVFULSFLRQVLQFORVHVHQOD,7&0,%7

,167$/Ã/$&,2163529,6,21$/6
(V FRQVLGHUDUDQ FRP D LQVWDOÃODFLRQV SURYLVLRQDOV DTXHOOHV TXH KDQ GH VHU VXSULPLGHV R
UHHPSODoDGHVSHULQVWDOÃODFLRQVGHILQLWLYHVGHVSUpVG·XQWHPSVUHODWLYDPHQWFXUW

&DS FDQDOLW]DFLy R DSDUHOO HOqFWULF H[FHSWH HOV G·HQOOXPHQDW DVVHQ\DODWV HQ HO SDUjJUDI  HV
WUREDUDQDO·LQWHULRUGHODSLVFLQDDO·DEDVWGHOVEDQ\LVWHV

$TXHVWHVLQVWDOÃODFLRQVSRGHQHQXQDPHVXUDUHODFLRQDGDDPEODEUHYHWDWGHODVHYDRFXSDFLy
VHUHVWDEOLGHVGHIRUPDPpVVLPSOHTXHOHVLQVWDOÃODFLRQVGHILQLWLYHVVHPSUHTXHV·KDJLSUHYLVWXQ
VLVWHPDGHSURWHFFLyDGHTXDWDPEO·HPSODoDPHQWGHODLQVWDOÃODFLySHUJDUDQWLUODVHJXUHWDWGH
OHVSHUVRQHVLGHOHVFRVHV

1RV·LQVWDOÃODUDQ OtQLHVDqULHVSHUVREUH GH OHV SLVFLQHV QL D PHQ\V GHWUHV PHWUHV P GHO VHX
SHUtPHWUHRGHTXDOVHYROHVWUXFWXUDSUz[LPDDHOODFRPDSODWDIRUPHVWUDPSROLQVHWF
/HVFDQDOLW]DFLRQVVHUDQHVWDQTXHVLHVWDUDQFRQVWLWXwGHVSHUFRQGXFWRUVDwOODWVGHWHQVLyQRPLQDO
QRLQIHULRUDYROWDQWVVRWDWXEVPHWjOÃOLFVUtJLGVEOLQGDWV
3RGUDQ LQVWDOÃODUVH DSDUHOOV G·HQOOXPHQDW SHU VRWD GH OD VXSHUItFLH OOLXUH GH O·DLJXD KDYHQW GH
FRPSOLUVHSHUDDL[zOHVFRQGLFLRQHVVHJHQWV
•

1RV·XWLOLW]DUDQDSDUHOOVTXHIXQFLRQLQDPpVGHYROWDQWV

•

/HV OOXPLQjULHV HVWDUDQ HVSHFLDOPHQW FRQFHEXGHV SHU D OD VHYD FROÃORFDFLy HQ EXLWV
SUDFWLFDWV DOV PXUV GH OD SLVFLQD L HVWDUDQ SURYHwGHV GH PDQHJXLQV R GLVSRVLWLXV
HTXLYDOHQWVTXHIDFLQHVWDQTXHVOHVHQWUDGHVDOHVPDWHL[HVGHOVWXEVTXHFRQWLQJXLQHOV
FRQGXFWRUVG·DOLPHQWDFLy7LQGUDQXQVLVWHPDDGHTXDWGHEORTXHLJTXHLPSHGHL[LWUHXUH
GHOVHXLQWHULRUODOOXPVHQVHO·RFXSDFLyG·XQ~WLOHVSHFLDO

•

7RWD LQVWDOÃODFLy SURYLVLRQDO KDXUj GH VHU GHVPXQWDGD HQ HO PRPHQW HQ TXq GHL[L GH VHU
QHFHVVjULD

,167$/Ã/$&,2167(0325$/62%5(6
$ OHV ,QVWDOÃODFLRQV GH FDUjFWHU WHPSRUDO FRP VyQ OHV DGVFULWHV D UHYHWOOHV SDYHOORQV GH ILUHV
FDYDOOHWVHVSHFWDFOHVGHWHPSRUDGDHWFDL[tFRPOHVDGVFULWHVDREUHVGHFRQVWUXFFLyG·HGLILFLVR
VLPLODUV V·XWLOLW]DUDQ PDWHULDOV SDUWLFXODUPHQW DSURSLDWV D DTXHVWV PXQWDWJHV L GHVPXQWDWJHV
UHSHWLWV
$TXHVWHV ,QVWDOÃODFLRQV FRPSOLUDQ DPE WRWHV OHV SUHVFULSFLRQV G·DSOLFDFLy JHQHUDO DL[t FRP OHV
SDUWLFXODUVVHJHQWV

7RWD SDUW PHWjOÃOLFD LQWHJUDQW GH OHV OOXPLQjULHV R GHOV EXLWV SUDFWLFDWV SHU D OD VHYD
FROÃORFDFLy DL[t FRP HOV WXEV TXH FRQWLQJXLQ HOV FRQGXFWRUV G·DOLPHQWDFLy VLWXDWV SHU
VRWDGHOQLYHOOGHOWHUUHQ\VHUDQGHOODXWyRG·XQDOWUHPDWHULDOUHVLVWHQWDODFRUURVLy

/HVOOXPLQjULHVLODFDQDOLW]DFLyDGVFULWDDODVHYDDOLPHQWDFLySUHVHQWDUDQHOJUDXGHSURWHFFLy,3
VHJRQV81(3HUD&ODVVH,,,VHJRQV81(/DUHVWDGHFDQDOLW]DFLRQV
FRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVIL[DGHVSHUDORFDOV KXPLWVRPXOODWV ,QVWUXFFLy 0,%7  VHJRQVOHV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHOVORFDOVRQHVWURELQLQVWDOÃODWV
/HV OOXPLQjULHV VHUDQ DOLPHQWDGHV PLWMDQoDQW GHULYDFLRQV HVWDEOLGHV GHV G·XQ FLUFXLW JHQHUDO GH
GLVWULEXFLy

•

/HV OtQLHV DqULHV DPE FRQGXFWRUV QX DGVFULWHV D O·DOLPHQWDFLy GH OHV SULPHUHV GH OHV
FLWDGHVLQVWDOÃODFLRQVQRPpVVHUDQSHUPHVHVTXDQHOVHXWUDoDWQRWUDQVFRUULSHUVREUH
GHOVORFDOVRHPSODoDPHQWVWHPSRUDOVLODWUDoDVREUHHOVzOGHOFRQGXFWRUPpVSUz[LPD
TXDOVHYROG·DTXHVWVHVWURELVHSDUDGDGHOVPDWHL[RVXQPHWUH P FRPDPtQLP

•

(OVFRQGXFWRUVDwOODWVXWLOLW]DWVWDQWSHUDHVFRPHVHVFRPSHUDOHVLQVWDOÃODFLRQVLQWHULRUV
VHUDQGHYROWDQWV GH WHQVLy QRPLQDOFRPDPtQLPLHOVXWLOLW]DWVHQLQVWDOÃODFLRQV
LQWHULRUVVHUDQGHWLSXVIOH[LEOHDwOODWVDPEHODVWzPHUVRSOjVWLFVGHYROWDQWVFRPD
PtQLPGHWHQVLyQRPLQDO

•

(Q O·RULJHQ GH WRWD LQVWDOÃODFLy LQWHULRU D O·DUULEDGD GHOV FRQGXFWRUV G·HVFRPHVD HV
GLVSRVDUj XQ,QWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO GH VHQVLELOLWDW PtQLPD GH  PLOÃOLDPSHUV $TXHVW
,QWHUUXSWRU SRGUj HVWDU D PpV D PpV SURYHwW GHOV GLVSRVLWLXV GH SURWHFFLy FRQWUD
FXUWFLUFXLWVLVREUHFjUUHJXHV

•

$OHVLQVWDOÃODFLRQVDGVFULWHVDREUHVHOVLQWHUUXSWRUVGLIHUHQFLDOVVHUDQGHODVHQVLELOLWDW
DQWHULRUPHQW FLWDGD TXDQ OHV PDVVHV GH WRWD OD PDTXLQjULD HVWLJXL SRVDGD DO VzO L HOV
YDORUVGHUHVLVWqQFLDG·DTXHVWDVDWLVIDFLQODTXHDVVHQ\DODOD,QVWUXFFLy0,%7(QFDV
FRQWUDUL HOV LQWHUUXSWRUV GLIHUHQFLDOV VHUDQ G·DOWD VHQVLELOLWDW $TXHVWD SURWHFFLy ERW
HVWDEOLUVH SHU D OD WRWDOLWDW GH OD LQVWDOÃODFLy R LQGLYLGXDOPHQW SHU D FDGDVFXQD GH OHV
PjTXLQHVRDSDUHOOVXWLOLW]DWV

•

/HVSDUWVDFWLYHVGHWRWDODLQVWDOÃODFLyDL[tFRPOHVSDUWVPHWjOÃOLTXHVGHOVPHFDQLVPHV
G·LQWHUUXSWRUV IXVLEOHV SUHVHV GH FRUUHQW HWF QR VHUDQ DFFHVVLEOHV VHQVH O·RFXSDFLy
G·~WLOVHVSHFLDOVRHVWDUDQLQFORVHVVRWDOHVFREHUWHVRDUPDULVTXHSURSRUFLRQLQXQJUDX
VLPLODUG·LQDFFHVVLELOLWDW

•

/HV SUHVHV GH FRUUHQW DQLUDQ SURYHwGHV G·LQWHUUXSWRU GH WDOO RPQLSRODU TXH SHUPHWL
GHL[DUOHVVHQVHWHQVLyTXDQQRKDJLQGHVHUXWLOLW]DGHV

/·DOLPHQWDFLyDOVFLUFXLWVJHQHUDOVGHGLVWULEXFLyHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWWUDQVIRUPDGRUVHVSqFLD
HOV GH VHSDUDFLy GH FLUFXLWV ,QVWUXFFLy 0,%7   TXH GLVSRVDUDQ G·XQD SDQWDOOD PHWjOÃOLFD
SRVDGDDOVzOHQWUHHOVFLUFXLWVSULPDULLVHFXQGDUL
4XDQODWHQVLyGHOFLUFXLWG·XWLOLW]DFLyVLJXLVXSHULRUDYROWDQWVV·LQVWDOÃODUDQGLVSRVLWLXVGHWDOO
D WHQVLy GH GHIHFWH ,QVWUXFFLy 0,%7   TXH GHVFRQQHFWDUDQ OD ,QVWDOÃODFLy TXDQ DSDUHJXLQ
WHQVLRQVGHGHIHFWHVXSHULRUVDDTXHOOD
/HVFDL[HVGHFRQQH[LyXWLOLW]DGHVSHUHVWDEOLUOHVGHULYDFLRQVGHOFLUFXLWJHQHUDOGHGLVWULEXFLyILQV
DOHVOOXPLQjULHVHVWDUDQSURYHwGHVGHPDQHJXLQVRDOWUHVVLVWHPHVHTXLYDOHQWVTXHIDFLQHVWDQFD
ODVHYDXQLyDPEHOVWXEVGHOHVFDQDOLW]DFLRQV$TXHVWHVFDL[HVHVFROÃORFDUDQFRPDPtQLPD
XQDDOWXUDGHYLQWFHQWtPHWUHV P SHUVREUHGHOWHUUHQ\GHOERUGVXSHULRUGHODSLVFLQDRGHO
QLYHOOPj[LPTXHOHVDLJHVSXJXLQDFRQVHJXLUVHJRQVVLJXLODTXHSURSRUFLRQLPDMRUHOHYDFLyL
DXQPHWUHLYLQWFHQWtPHWUHV P GHOSHUtPHWUHGHODSLVFLQD1RHVFROÃORFDUDQSHUVREUHGHO
FRUUHGRU TXH HQYROWD D DTXHVWD H[FHSWH TXDQ VH VLWXwQ HVWUXFWXUHV IL[HV L VHPSUH TXH HV
PDQWLQJXLQOHVGLVWjQFLHVDQWHULRUPHQWDVVHQ\DODGHV
(OV WUDQVIRUPDGRUV DGVFULWV D OD VHSDUDFLy GH FLUFXLWV HV FROÃORFDUDQ FRP D PtQLP D WUHQWD
FHQWtPHWUHV P SHUVREUHGHOVQLYHOOVDQWHULRUPHQWDVVHQ\DODWVSHUDOHVFDL[HVGHFRQQH[LyL
D OD PDWHL[D GLVWjQFLD TXH DTXHVWHV GHO SHUtPHWUH GH OD SLVFLQD $TXHVWV WUDQVIRUPDGRUV
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•

/·DSDUDPHQWDLPDWHULDOXWLOLW]DWSUHVHQWDUDQHOJUDXGHSURWHFFLyTXHFRUUHVSRQJXLDOHV
VHYHV FRQGLFLRQV G·LQVWDOÃODFLy (OV DSDUHOOV G·HQOOXPHQDW SRUWjWLOV H[FHSWH HOV XWLOLW]DWV
DPESHWLWHVWHQVLRQVVHUDQGHOWLSXVSURWHJLWFRQWUDHOVUDMRVG·DLJXD

&21',&,216'·
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
$&&(37$&,Ð,5(%8,*
$PpVGHFRPSOLUOHVFRQGLFLRQVG·DFFHSWDFLyLUHEXLJLQGLFDGHVSHUDOVPDWHULDOVLQVWDOÃODFLRQVL
ORFDOV HOqFWULFV LQGLFDWV HQ OHV 6HFFLRQV DQWHULRUV G·DTXHVW &DStWRO FRPSOLUDQ DPE OHV VHJHQWV
FRQGLFLRQVHQIXQFLyGHOWLSXVGHULVFHVSHFLDODFRQVLGHUDU
/·LQFRPSOLPHQWWDQWHQODFRQVWUXFFLyFRPHQ ODVHOHFFLy GHOVPDWHULDOV LSURYHVVHUjPRWLXGH
UHEXLJGHOPDWHULDOLRGHODLQVWDOÃODFLyFRUUHVSRQHQW

/2&$/6+80,76
&RPSOLUDQDPEDOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO·$UWLFOHUHDOLW]DQWVHOHVVHJHQWVFRPSURYDFLRQV
YLVXDOV
9DOLGDFLyGHO·DwOODPHQWGHOVFDEOHVHQIXQFLyGHODVHYDLQVWDOÃODFLy

81(  &RQVWUXFFLy L DVVDLJ GH PDWHULDO HOqFWULF GH VHJXUHWDW DXJPHQWDGD
3URWHFFLy©(ª

•

81(  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV (QYROWDQWV DPE
VREUHSUHVVLyLQWHUQD

•

81(0DWHULDOHOqFWULFVXEPHUJLWHQROLSHUDODVHYDXWLOLW]DFLyHQDWPRVIHUHV
H[SORVLYHV

•

81(  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV &ODVVLILFDFLy GH OHV
WHPSHUDWXUHVVXSHUILFLDOVPj[LPHV

(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO·$SDUWDWGHO·$UWLFOHUHDOLW]DQW
VHOHVVHJHQWVYDOLGDFLRQVYLVXDOV
(VYHULILFDUjTXHODSURWHFFLyFRQWUDHQWUDGDGHSROVDOHVLQVWDOÃODFLRQVRDSDUHOOVpVO·DGHTXDGD

/2&$/6$7(03(5$785$(/(9$'$
(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO·$SDUWDWGHO·$UWLFOHUHDOLW]DQW
VHOHVVHJHQWVYDOLGDFLRQVYLVXDOV
9DOLGDFLyTXHHOWLSXVG·DwOODPHQWGHOVFRQGXFWRUVpVO·DGHTXDWSHUDODWHPSHUDWXUDDPELHQWGHO
ORFDO

/2&$/608//$76
(V FRPSURYDUj HO FRPSOLPHQW G·DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ O·$UWLFOH  UHDOLW]DQW OHV VHJHQWV
FRPSURYDFLRQVYLVXDOV

(VYHULILFDUjTXHHOVDSDUHOOVVyQDSWHVSHUWUHEDOODUHQDTXHVWHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVLDSOHQD
FjUUHJDLQRVHVREUHSDVVDHOYDORUPj[LPIL[DWHQO·HVSHFLILFDFLyGHOGLWPDWHULDO

/2&$/6$02/7%$,;$7(03(5$785$
(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO·$SDUWDWGHO·$UWLFOHUHDOLW]DQW
VHOHVVHJHQWVYDOLGDFLRQVYLVXDOV

9DOLGDFLyTXHWRWVHOVPDWHULDOVLDSDUHOODWJHHVWDQSUHYLVWFRQWUDSURMHFFLRQVG·DLJXD

4XHHOWLSXVG·DwOODPHQWGHOVFRQGXFWRUVpVO·DGHTXDWSHUDODWHPSHUDWXUDDPELHQWGHOORFDO

/2&$/6$0%5,6&'(&25526,Ð

(VYHULILFDUjTXHHOVDSDUHOOVVyQDSWHVSHUWUHEDOODUHQDTXHVWHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVLTXHQR
HVIRUPDFRQGHQVDFLyWDQWTXDQIXQFLRQHQDSOHQDFjUUHJDFRPHQUHSzV

(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO·$UWLFOHUHDOLW]DQWVHOHVVHJHQWV
FRPSURYDFLRQVYLVXDOV
(V YHULILFDUj TXH FRPSOHL[HQDPE WRW DOOz TXH V·KD H[SRVDW SHU D ORFDOV PXOODWV L TXH DPpV D
PpVODSDUWH[WHULRUGHOVDSDUHOOVLFDQDOLW]DFLRQVHVWDQWUDFWDGHVDPEXQUHYHVWLPHQWLQDOWHUDEOH
DO·DFFLyGHOVGLWVYDSRUVRJDVRV

/2&$/6(148Ë(;,67(,;,%$7(5,$'·$&808/$'256$0%'(635(1,0(17'(*$626
(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO·$SDUWDWGHO·$UWLFOHUHDOLW]DQW
VHOHVVHJHQWVFRPSURYDFLRQVYLVXDOV

/2&$/6$0%5,6&'·,1&(1',,2(;3/26,Ð

(VYHULILFDUjTXHHOVORFDOVHVWDQVXILFLHQWPHQWYHQWLODGRUVGLUHFWDPHQWDO·H[WHULRU

(V FRPSURYDUj HO FRPSOLPHQW G·DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ O·$UWLFOH  L HQ SDUWLFXODU GHO
VHJHQW
9DOLGDFLyTXHHOVPDWHULDOVLHTXLSVHVWDQG·DFRUGDPEODFODVVLILFDFLyG·jUHHVGHOD]RQDRQYDQ
LQVWDOÃODWV

&RPSURYDFLy TXH HOV PDWHULDOV L HTXLSV HVWDQ WUDFWDWV DPE XQ UHYHVWLPHQW LQDOWHUDEOH D O·DFFLy
GHOVJDVRVTXHGHVSUqQO·HOHFWUzOLWLVHUDQHVWDQTXHVDOVJDVRV

/2&$/6(1(67$&,216'(6(59(,*$5$7*(6,7$//(56'(5(3$5$&,Ð'(9(+,&/(6
(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO·$SDUWDWGHO·$UWLFOHUHDOLW]DQW
VHOHVVHJHQWVFRPSURYDFLRQVYLVXDOV

&RPSURYDFLyTXHWRWVHOVPDWHULDOVLHTXLSVVyQDGHTXDWVLHVWDQGHJXGDPHQWLQVWDOÃODWV
7RWV HOV PDWHULDOV KDXUDQ GH YHQLU PDUFDWV HQ OD IRUPD TXH V·LQGLFD HQ O·$SDUWDW  GH O·$UWLFOH


(V YHULILFDUj OD QR H[LVWqQFLD G·LQVWDOÃODFLy R DSDUHOOV HOqFWULFV HQWUH HO VzO L XQ SOD GH VHL[DQWD
FHQWtPHWUHV  P  (Q FDV G·H[LVWLU FDQDOLW]DFLRQV R DSDUHOOV HOqFWULFV GLQV DTXHVW YROXP
V·KDXUjGHYHULILFDUTXHFRPSOHL[HQDOOzTXHV·KDSUHYLVWDOHVLQVWDOÃODFLRQVGHULVFG·LQFHQGLLR
H[SORVLy

6·H[LJLUj OD SUHVHQWDFLy GH FHUWLILFDFLRQV GH FRPSOLPHQW GHOV DVVDMRV LQGLFDWV HQ OHV VHJHQWV
1RUPHVSHUDFDGDWLSXVGHSURWHFFLy



•

9DOLGDFLyGHODSDVWDGHVHJHOODWGHOVWDOODIRFV

9DOLGDFLy TXH WRWV HOV PDWHULDOV L DSDUHOODWJH HVWDQ SUHYLVWRV FRQWUD FDLJXGD YHUWLFDO GH JRWHV
G·DLJXD

(V YHULILFDUj TXHFRPSOHL[HQ DPE WRW DOOz TXHV·KD H[SRVDW SHU D ORFDOV KXPLWV H[FHSWH TXH OD
LQVWDOÃODFLyVRWDWXEHVWqVVXSHUILFLDOHVWDUjVHSDUDGDGRVFHQWtPHWUHVFP GHOHVSDUHWVFRPD
PtQLP

81(  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV DPE SURWHFFLy SHU D
UHRPSOHUWDPEDwOODQWSXOYHUXOHQW

/2&$/632/6(*26266(16(5,6&'·(;3/26,Ð

(VYHULILFDUjTXHHOVFRQGXFWRUVDwOODWVGH9G·DwOODPHQWHVWDQVLWXDWVDXQDGLVWjQFLDPtQLPD
GHFLQFFHQWtPHWUHV FP GHOHVSDUHWVLDWUHVFHQWtPHWUHV FP HQWUHFRQGXFWRUV
&RPSURYDFLyTXHHOVWXEVTXDQV·LQVWDOÃOLQHVWqVVXSHUILFLDOHVWDUDQVHSDUDWVGHOHVSDUHWVPLWMj
FHQWtPHWUH FP FRPDPtQLP

•

•

81(  &RQVWUXFFLy YDOLGDFLy L DVVDMRV GH OHV HQYROWDQWV DQWLGHIODJUDQWV
G·DSDUHOOVHOqFWULFV

4XHSHUVREUHGHOQLYHOOGHVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P ODLQVWDOÃODFLyVXSHUILFLDOV·KDUHDOLW]DW
VRWDWXEUtJLGEOLQGDW

•

81(&ODVVLILFDFLyGHOVJUDXVGHSURWHFFLySURSRUFLRQDWVSHUOHVHQYROWDQWV

(VFRPSURYDUjTXHKLKDWDQFDPHQWVKHUPqWLFVHQHOVSDVVRVG·XQDjUHDFODVVLILFDGDSHULOORVDD
XQDDOWUDTXHQRKRpV

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQORFDOVGHULVFHVSHFLDO 
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4XHOHVSUHVHVGHFRUUHQWRLQWHUUXSWRUVHVWDQVLWXDWVSHUVREUHG·XQPHWUHLPLJ P GHOVzO

,167$/Ã/$&,2163(5$3,6&,1(6
(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO·$SDUWDWGHO·$UWLFOHLDPpVD
PpVDOOzTXHV·KDLQGLFDWDPEGHWDOOSHUDDTXHVWWLSXVG·LQVWDOÃODFLRQVHQODSXEOLFDFLy&(
GH OD &(, &RPLVVLy (OHFWURWqFQLFD ,QWHUQDFLRQDO   1RUPD &(,    6HFFLy 
3LVFLQHV
(OVPDWHULDOVDwOODQWVFRPSOLUDQDPEHOVPqWRGHVG·DVVDLJLQGLFDWVHQOD1RUPD81(
©0qWRGHV G·DVVDLJ SHU D OD YDORUDFLy GH PDWHULDOV DwOODQWV HOqFWULFV HPSOHDWV HQ FRQGLFLRQV
DPELHQWDOVVHYHUHVª

,167$/Ã/$&,2163529,6,21$/6,7(0325$/6
(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQHOV$SDUWDWVLGHO·$UWLFOH

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
$%21$0(17
/D PHVXUDPHQW L DERQDPHQW GHOV PDWHULDOV LQVWDOÃODFLRQV L HTXLSV HV UHDOLW]DUDQ DPE HOV
PDWHL[RVFULWHULVLQGLFDGRVHQOHV6HFFLRQVDQWHULRUVG·DTXHVW&DStWRO





3/(
3/(&'(&21',&,2167e&1,48(
'(&21',&,2167e&1,48(6
67e&1,48(63(5$
63(5$
3(5$,167$/$&,216
,167$/$&,216(/Ë&75,48(6
(/Ë&75,48(6/2&$/6'(5,6&
(63(&,$/
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*(1(5$/,7$7
*(1(5$/,7$76
7$76

5(*/$0(17,1250(6'(&203/,0(172%/,*$7
5(*/$0(17,1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
(&203/,0(172%/,*$725,
25,
(Q DTXHVW $SDUWDW V·LQGLTXHQ OHV ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV  ,7& GHO 5( GH %7 L
OHV 1RUPHV 81(,; HVSHFtILTXHV GH OHV LQVWDOÃODFLRQV HTXLSV L PDWHULDOV FRUUHVSRQHQWV D DTXHVWD
6HFFLy

0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
Ì0,76,$%$67
$TXHVWD VHFFLy Wp FRP D REMHFWH HVWDEOLU OHV FRQGLFLRQV L JDUDQWLHV DGGLFLRQDOV TXH FRPSOLUDQ HOV
ORFDOV HTXLSV L PDWHULDOV GHVWLQDWV D OD GLVWULEXFLy G·HQHUJLD SHU D DOLPHQWDFLy SURWHFFLy L FRQWURO
GHOVFLUFXLWVHOqFWULFVLUHFHSWRUVDVVRFLDWVFRQQHFWDWVDWHQVLRQVGHILQLGHVFRPDEDL[HVHQHOV$UWLFOHV
LGHO´5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLyµYLJHQWDPEGHVWtDHGLILFLVLRLQVWDOÃODFLRQVHQ
TXqXQULVFHVSHFLDOSHUDWPRVIHUDTXHSXJXLSHUMXGLFDUOHVSHUVRQHVHTXLSVLPDWHULDOV

,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVGHO5(GH%7
,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVGHO5(GH%7
/HV,7&GHFRPSOLPHQWREOLJDWRULDGGLFLRQDOSHUDDTXHVWHVLQVWDOÃODFLRQVLQGLFDGHVHQHOV$UWLFOHV
LSRVWHULRUVG·DTXHVWD6HFFLyVyQ

(OV ORFDOV HTXLSV L PDWHULDOV LQYROXFUDWV HQ DTXHVWHV LQVWDOÃODFLRQV GH ULVF HVSHFLDO KDXUDQ GH
FRPSOLUDPEOHVDQWHULRUVVHFFLRQVG·DTXHVW&$3Ì72/LDPEHOVUHTXHULPHQWVSDUWLFXODUVH[SUHVVDWV
HQDTXHVWD6HFFLy
(OVORFDOVDWHQHQWDO·DPELHQWHQHOOVUHJQDQWTXHHVWUDFWHQHQDTXHVWDVHFFLyVyQEjVLFDPHQW


/RFDOVKXPLWV



/RFDOVPXOODWV



/RFDOVDPEULVFGHFRUURVLy



/RFDOVDPESHULOOG·LQFHQGLLRH[SORVLy



/RFDOVSROVHJRVRV



/RFDOVDPEWHPSHUDWXUDHOHYDGD



/RFDOVDPROWEDL[DWHPSHUDWXUD



/RFDOVDPEEDWHULHVG·DFXPXODGRUV



,QVWDOÃODFLRQVHQHVWDFLRQVGHVHUYHLJDUDWJHVLWDOOHUVGHUHSDUDFLyGHYHKLFOHV



,QVWDOÃODFLRQVSHUDSLVFLQHV



,QVWDOÃODFLRQVSURYLVLRQDOV



,QVWDOÃODFLRQVWHPSRUDOV2EUHV



3UHVFULSFLRQV 7qFQLTXHV 3DUWLFXODUV SHU D OHV LQVWDOÃODFLRQV GH ORFDOV DPE ULVF
G·LQFHQGLRH[SORVLy,7&0,%7



,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVGHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOV,7&0,%7



3UHVFULSFLRQV3DUWLFXODUVSHUDLQVWDOÃODFLRQVDPEILQVHVSHFLDOV,7&0,%7

1RUPHV81(,;GHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL
1RUPHV81(,;GHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL
/HVLQVWDOÃODFLRQVHTXLSVLPDWHULDOVFRPSOLUDQDPEOHV1RUPHV81(,;DGGLFLRQDOVLQGLFDGHVHQHOV
$UWLFOHVLSRVWHULRUVG·DTXHVWD6HFFLyLTXHV·HVPHQWHQDFRQWLQXDFLy

/ DQWHULRUFODVVLILFDFLyEjVLFDQRLPSOLFDTXHHOVORFDOVVLJXLQFRQVLGHUDWVVRWDXQDPELHQWH[FOXVLX
VHQWIUHTHQWTXHHQXQPDWHL[ORFDOH[LVWHL[LPpVG·XQGHOVDPELHQWVDEDQVFLWDWV(QDTXHVWVFDVRV
OHV 1RUPHV D DSOLFDU KDXUDQ GH VHU OHV UHVXOWDQWV GH OD FRQVLGHUDFLy VLPXOWjQLD GH OHV VHYHV
UHVSHFWLYHV1RUPHV



81(,;  ,QVWDOÃODFLRQV HOqFWULTXHV HQ SODQWHV DPE DPELHQWV LQIODPDEOHV L
H[SORVLXV



81(,;6LVWHPHVGHSURWHFFLyGHOPDWHULDOHOqFWULFXWLOLW]DWHQDWPRVIHUHV
TXHFRQWLQJXLQJDVRVRYDSRUVLQIODPDEOHV'HILQLFLRQV



81(,;  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV (QYROWDQWV DPE
VREUHSUHVVLyLQWHUQD



81(,;  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV &RQVWUXFFLy
YHULILFDFLyLDVVDMRVGHOHVHQYROWDQWVDQWLGHIODJUDQWV



81(,;0DWHULDOHOqFWULFSHUDDWPRVIHUHVH[SORVLYHVDPESURWHFFLySHU
UHRPSOLUDPEDwOODQWSXOYHUXOHQW



81(,;0DWHULDOHOqFWULFSHUDDWPRVIHUHVH[SORVLYHV0DUTXHV



81(,; (1  &ODVVLILFDFLy G·HPSODoDPHQWV DPE ULVF G·H[SORVLy D
FDXVDGHODSUHVqQFLDGHJDVRVLYDSRUV



81(,;  &ODVVLILFDFLy GHOV JUDXV GH SURWHFFLy SURSRUFLRQDWV SHU OHV
HQYROWDQWV



81(,;  &  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV 0qWRGH
G·DVVDLJSHUDODGHWHUPLQDFLyGHODWHPSHUDWXUDG·LQIODPDFLy



81(,;  0DWHULDO HOqFWULF VXEPHUJLW HQ ROL SHU D OD VHYD XWLOLW]DFLy HQ
DWPRVIHUHVH[SORVLYHV



81(,;0DWHULDOHOqFWULFSHUDDWPRVIHUHVH[SORVLYHV&ODVVLILFDFLyGHOHV
WHPSHUDWXUHVVXSHUILFLDOVPj[LPHV



81(,;  &RQVWUXFFLy L DVVDLJ GH PDWHULDO HOqFWULF GH VHJXUHWDW
DXJPHQWDGD3URWHFFLy©(ª

&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'(3(5621$/,
&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð'(3(5621$/,(035(6(6
*$&,Ð'(3(5621$/,(035(6(6
(035(6(6
/HVHPSUHVHVLQVWDOÃODGRUHVKDXUDQG·HVWDUHQSRVVHVVLyGHO´'RFXPHQWGH4XDOLILFDFLy(PSUHVDULDOµ
'&( GHJXGDPHQWUHQRYDWDWRUJDWSHUOD'HOHJDFLyGHO0LQLVWHULG ,QG~VWULDL(QHUJLD2UGUHGHO
G·RFWXEUHGH %2(GHO1RYHPEUH 
(O SHUVRQDO UHVSRQVDEOH GHO FjUUHF GH OD GLUHFFLy G·H[HFXFLy GH OHV LQVWDOÃODFLRQV KDXUj G·HVWDU HQ
SRVVHVVLyGHOWtWROGHJUDXVXSHULRURPLJLVLQRQ·KLKDHOG·LQVWDOÃODGRUDXWRULW]DWDPEO·DEDVWTXH
DFDGDWtWROOLVLJXLDSOLFDEOHVHJRQVODQRUPDWLYDRILFLDOYLJHQW,7&0,%7 ,QVWDOÃODFLRQVTXH
SRGHQGLULJLULQVWDOÃODGRUVDXWRULW]DWVVHQVHWtWROIDFXOWDWLX 



1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
/,&$%/(
*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76

$/75(61250(6'·,17(5Ë6
$/75(61250(6'·,17(5Ë6
5Ë6

(OV ORFDOV LQVWDOÃODFLRQV HTXLSV L PDWHULDOV FRPSUHVRV HQ DTXHVWD VHFFLy FRPSOLUDQ OD QRUPDWLYD
LQGLFDGDHQOHVVHFFLRQVDQWHULRUVG·DTXHVWFDStWROLDPEODTXHVHFLWDDFRQWLQXDFLy

(QHOFDVHQTXqHVUHTXHUHL[LDOJXQPDWHULDORHTXLSHOqFWULFHVSHFLDOQRFRQWHPSODWHQOHV1RUPHV
81(,;V·DSOLFDUjOD1RUPD&(,TXHOLFRUUHVSRQJXLLHQHOFDVGHVHUXQHTXLSLPSRUWDWODGHOSDtV
G·RULJHQGHOPDWHL[



$ FRQWLQXDFLy HV UHODFLRQHQ OHV 1RUPHV &(, G·DSOLFDFLy HVSHFtILFD DO WLSXV G·LQVWDOÃODFLRQV FREHUWHV
SHUDTXHVWD6HFFLy


PLIEGO DE CONDICIONES DE BAJA TENSIÓN (instalaciones telefónicas)



PLIEGO DE CONDICIONES DE BAJA TENSIÓN (instalaciones telefónicas)





0DWHULDOHOqFWULFSHUDDWPRVIHUHVH[SORVLYHVJDVRVHV

,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)
,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$+80,'$
(/Ë&75,&$(1$7026)(5$+80,'$
(5$+80,'$



  3DUW]HUR1RUPHV*HQHUDOV

'(),1,&,216
'(),1,&,216



   OD 3DUW &RQVWUXFFLy YHULILFDFLy L DVVDMRV GH OHV HQYROWDQWV
DQWLGHIODJUDQWV PHWjOÃOLTXHVQRPHWjOÃOLTXHVLPL[WHV 



0RGLILFDFLy  0RGLILFDOD6HFFLy9HULILFDFLyLSURYHV



$   &RPSOHPHQW  $QQH[ ' 0qWRGH G·DVVDLJ SHU D OD GHWHUPLQDFLy
GH G·LQWHUVWLFL H[SHULPHQWDO Pj[LP GH VHJXUHWDW SHU D OHV EDUUHJHV JDVDLUH R
YDSRUDLUHHQFRQGLFLRQVQRUPDOVGHWHPSHUDWXUDLSUHVVLy



  D3DUW0DWHULDOHOqFWULFGHSURWHFFLy©Sª



  D3DUW'HVFDUUHJDGRUSHUDFLUFXLWVGHVHJXUHWDWLQWUtQVHFD$SDUHOO
G·DVVDLJ XWLOLW]DW SHU YHULILFDU VL OHV HVSXUQHV SURGXwGHV HQ DSDUHOOV HOqFWULFV R HQ
LQVWDOÃODFLRQV FRPSRVWHV GH FLUFXLWV UHVLVWLXV LQGXFWLXV FDSDFLWLXV R PL[WRV VyQ GH
VHJXUHWDWFDUDDXQDDWPRVIHUDH[SORVLYD

(V GHQRPLQHQ ORFDOV R HPSODoDPHQWV KXPLWV DTXHOOV OHV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV GHOV TXDOV HV
PDQLIHVWHQ PRPHQWjQLDPHQW R SHUPDQHQWPHQW VRWD OD IRUPD GH FRQGHQVDFLy DO VRVWUH L SDUHWV
WDTXHVVDOLQDRIORULGXUDHQFDUDTXHQRDSDUHJXLQJRWHVQLHOVRVWUHRSDUHWVHVWLJXLQLPSUHJQDWV
G·DLJXD

&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
7$/Ã/$&,Ð
(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVTXDQQRV·XWLOLW]LQSHWLWHVWHQVLRQVGHVHJXUHWDWOHVLQVWDOÃODFLRQV
FRPSOLUDQ DPE OHV VHJHQWV FRQGLFLRQV DGGLFLRQDOV LQFORVHV HQ OD ,7&0,%7  $SDUWDW 
©,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVKXPLWVª

&DQDOLW]DFLRQV
&DQDOLW]DFLRQV
/HVFDQDOLW]DFLRQVSRGUDQHVWDUFRQVWLWXwGHVSHU


&RQGXFWRUV IOH[LEOHV DwOODWV GH  YROWV GH WHQVLy QRPLQDO FRP D PtQLP
FROÃORFDWVVREUHDwOODGRUV



&RQGXFWRUVUtJLGVDwOODWVGHYROWVGHWHQVLyQRPLQDOFRPDPtQLPEDL[WXEV
SURWHFWRUV



&RQGXFWRUVUtJLGVDwOODWVDUPDWVGHYROWVGHWHQVLyQRPLQDOFRPDPtQLP
IL[DWVGLUHFWDPHQWVREUHOHVSDUHWVRFROÃORFDWVDO LQWHULRUGHEXLWVGHODFRQVWUXFFLy



  D3DUW0qWRGHG·DVVDLJSHUGHWHUPLQDUODWHPSHUDWXUDG·LQIODPDFLy
G·XQJDVTXtPLFDPHQWSXUHQO·DLUHDODSUHVVLyDWPRVIqULFD



$  &RPSOHPHQW9



  D3DUW3URWHFFLySHUIDUFLPHQWGHPDWHULDOHVSHFLDOSXOYHUXOHQW

(OVFRQGXFWRUVGHVWLQDWVDODFRQQH[LyG·DSDUHOOVUHFHSWRUVSRGUDQVHUUtJLGVGHYROWVRIOH[LEOHV
GHYROWVGHWHQVLyQRPLQDOFRPDPtQLP



  D3DUW0DWHULDOVXEPHUJLWHQROLPLQHUDO



   D 3DUW &RQVWUXFFLy YHULILFDFLy L DVVDMRV GHO PDWHULDO HOqFWULF GH
SURWHFFLy©Hª

/HVFDQDOLW]DFLRQVVHUDQHVWDQTXHVXWLOLW]DQWOHVSHUDWHUPLQDOVHQWURQFDPHQWVLFRQQH[LRQVGHOHV
PDWHL[HVVLVWHPHVRGLVSRVLWLXVTXHSUHVHQWLQHOJUDXGHSURWHFFLyFRUUHVSRQHQWDODFDLJXGDYHUWLFDO
GHJRWHVG·DLJXDVHQWODSURWHFFLy,3ODPtQLPDDFFHSWDEOH



  D3DUW&ODVVLILFDFLyGH]RQHVSHULOORVHV



  D3DUW&RQVWUXFFLyLSURYHVGHOPDWHULDOGHVHJXUHWDWLQWUtQVHFDL
GHOPDWHULDODVVRFLDW



D 3DUW &ODVVLILFDFLy GH OHV EDUUHJHV GH JDV R GH YDSRUV L DLUH
VHJRQVHO VHX LQWHUVWLFL H[SHULPHQWDO Pj[LP GH VHJXUHWDW L OD VHYD FRUUHQW PtQLPD
G·LQIODPDFLy



&RQGXFWRUV
&RQGXFWRUV
(OVFRQGXFWRUVKDXUDQG·HVWDUWRWVFROÃORFDWVVREUHDwOODGRUVHVGLVSRVDUDQDXQDGLVWjQFLDPtQLPD
GHFLQFFHQWtPHWUHV FP GHOHVSDUHWVLODVHSDUDFLyHQWUHFRQGXFWRUVVHUjGHWUHVFHQWtPHWUHV 
FP FRPDPtQLP
(OPDWHULDOXWLOLW]DWSHUDODVXEMHFFLyGHOVFRQGXFWRUVIL[DWVGLUHFWDPHQWVREUHOHVSDUHWV

7XEV
7XEV
(OVWXEVVHUDQSUHIHUHQWPHQWDwOODQWVLHQFDVGHVHUPHWjOÃOLFVKDXUDQG·HVWDUSURWHJLWVFRQWUDOD
FRUURVLy4XDQDTXHVWV~OWLPVV·LQVWDOÃOLQHQPXQWDWJHVXSHUILFLDOHVFROÃORFDUDQDXQDGLVWjQFLDGH
OHVSDUHWVGHPLJFHQWtPHWUH FP FRPDPtQLP

  D3DUW&RQVWUXFFLyLH[SORWDFLyGHVDOHVRHGLILFDFLRQVSURWHJLGHV
SHUVREUHSUHVVLyLQWHUQD



  D3DUW,QVWDOÃODFLyHOqFWULFDHQDWPRVIHUHVH[SORVLYHVJDVRVHV



  &ODVVLILFDFLyGHOVJUDXVGHSURWHFFLyQHFHVVDULVSHUDOHVHQYROWDQWV



  &ODVVLILFDFLyGHOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOV



  D3DUW&ODVVLILFDFLyGHOVDJHQWVDPELHQWDOVLOHVVHYHVVHYHULWDWV



  D3DUW&RQGLFLRQVDPELHQWDOVSUHVHQWVHQODQDWXUD7HPSHUDWXUD
LKXPLWDW



   D 3DUW &ODVVLILFDFLy HQ JUXSV GHOV DJHQWV DPELHQWDOV L GH OHV
VHYHVVHYHULWDWV,QWURGXFFLy

(PSDUDPHQWD
(PSDUDPHQWD
/HVFDL[HVGHFRQQH[LyLQWHUUXSWRUVSUHVHVGHFRUUHQWLHQJHQHUDOWRWDO·HPSDUDPHQWDXWLOLW]DGD
KDXUj GH SUHVHQWDU HO JUDX GH SURWHFFLy FRUUHVSRQHQW D OD FDLJXGD YHUWLFDO GH JRWHV G·DLJXD /HV
VHYHVFREHUWHVLOHVSDUWVDFFHVVLEOHVGHOVzUJDQVG·DFFLRQDPHQWQRVHUDQPHWjOÃOLFV

5HFHSWRUVG·HQOOXPHQDW
5HFHSWRUVG·HQOOXPHQDW
(OV UHFHSWRUV G·HQOOXPHQDW WLQGUDQ OHV VHYHV SHFHV PHWjOÃOLTXHV EDL[ WHQVLy SURWHJLGHV FRQWUD OD
FDLJXGDYHUWLFDOG·DLJXD(OVSRUWDOjPSDGHVSDQWDOOHVLUHL[HWHVKDXUDQGHVHUGHPDWHULDODwOODQW

(OHPHQWVFRQGXFWRUV
(OHPHQWVFRQGXFWRUV
WVFRQGXFWRUV
7RW HOHPHQW FRQGXFWRU QR DwOODW GH WHUUD L DFFHVVLEOH VLPXOWjQLDPHQW D HOHPHQWV PHWjOÃOLFV GH OD
LQVWDOÃODFLy R DOV UHFHSWRUV V·XQLUj D OHV PDVVHV G·DTXHVWV PLWMDQoDQW XQD FRQQH[Ly HTXLSRWHQFLDO
XQLGDDOVHXWRUQDOFRQGXFWRUGHSURWHFFLyTXDQH[LVWHL[L
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,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$08//
,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$08//$'$
&$(1$7026)(5$08//$'$
$'$

5HFHSWRUVG·HQOOXPHQDW
5HFHSWRUVG·HQOOXPHQDW
(OV UHFHSWRUV G·HQOOXPHQDW WLQGUDQ OHV VHYHV SHFHV PHWjOÃOLTXHV EDL[ WHQVLy SURWHJLGHV FRQWUD OHV
SURMHFFLRQV G·DLJXD /D FREHUWD GHOV SRUWDOjPSDGHV VHUj HQ OD VHYD WRWDOLWDW GH PDWqULD DwOODQW
KLGUzIXJD H[FHSWH TXDQ V·LQVWDOÃOLQ D O LQWHULRU GH FREHUWHV HVWDQTXHV GHVWLQDGHV DOV UHFHSWRUV
G·HQOOXPHQDWODTXDOFRVDKDXUjGHIHUVHVHPSUHTXHDTXHVWHVHVFROÃORTXLQHQXQOORFIjFLOPHQW
DFFHVVLEOH

'(),1,&,216
'(),1,&,216
(V GHQRPLQHQ ORFDOV R HPSODoDPHQWV PXOODWV DTXHOOV OHV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV GHOV TXDOV HV
PDQLIHVWHQPRPHQWjQLDRSHUPDQHQWPHQWHQVRVWUHVSDUHWVLVzOVLPSUHJQDFLRQVG·KXPLWDWLRQ
HVYHJLQDSDUqL[HUHQFDUDTXHQRPpVVLJXLWHPSRUDOPHQWIDQJRJRWHVJURVVHVG·DLJXDDFDXVDGH
ODFRQGHQVDFLyREpHVWDQFREHUWVGHEDIGXUDQWOODUJVSHUtRGHV

,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(
,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1/2&$/6$0%5,6&'(
&$(1/2&$/6$0%5,6&'(&25526,Ð
1/2&$/6$0%5,6&'(&25526,Ð
&25526,Ð

&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
7$/Ã/$&,Ð

'(),1,&,216
'(),1,&,216

(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVVHJHQWVFRQGLFLRQVDGGLFLRQDOVLQFORVHVHQOD
,7&0,%7$SDUWDW©,QVWDOÃODFLRQVHQORFDOVPXOODWV©

(VGHQRPLQHQORFDOVRHPSODoDPHQWVDPEULVFGHFRUURVLyDTXHOOVHQTXqKLKDJDVRVRYDSRUVTXH
SXJXLQDWDFDUDOVPDWHULDOVHOqFWULFVXWLOLW]DWVDO LQVWDOÃODFLy

&DQDOLW]DFLy
&DQDOLW]DFLy

&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
7$/Ã/$&,Ð

/HVFDQDOLW]DFLRQVSRGUDQHVWDUFRQVWLWXwGHVSHU

(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVLQGLFDGHVSHUDOHVLQVWDOÃODFLRQVHQ
DWPRVIHUDPXOODGDKDYHQWGHSURWHJLUODDPpVDPpVHOVPDWHULDOVHOqFWULFVFRQWUDODFRUURVLy



&RQGXFWRUV IOH[LEOHV DwOODWV GH  YROWV GH WHQVLy QRPLQDO FRP D PtQLP
FROÃORFDWVVREUHDwOODGRUV



&RQGXFWRUVUtJLGVDwOODWVGHYROWVGHWHQVLyQRPLQDOFRPDPtQLPEDL[WXEV
SURWHFWRUV

/D SURWHFFLy FRQWUD OD FRUURVLy HV UHDOLW]DUj SUHIHUHQWPHQW DPE OD XWLOLW]DFLy GH PDWHULDOV SHU VL
UHVLVWHQWV D O·DJHQW FRUURVLX TXH V·XELTXL OD LQVWDOÃODFLy (Q FDV FRQWUDUL V·KDXUDQ GH SURWHJLU HOV
HTXLSVLPDWHULDOVDPEUHYHVWLPHQWVLRSLQWXUHVHVSHFLDOVTXHDFRQVHJXHL[LQODSURWHFFLyDGHTXDGD
GHOHVLQVWDOÃODFLRQV



&RQGXFWRUV UtJLGV DwOODWV DUPDWV GH  YROWV GH WHQVLy QRPLQDO FRP D PtQLP
IL[DWVGLUHFWDPHQWDOHVSDUHWVRFROÃORFDWVDO LQWHULRUGHEXLWVGHODFRQVWUXFFLy

(OJUDXGHSURWHFFLyKDXUjGHVHUWDOTXHSHUPHWLHOERQHVWDWGHOHVLQVWDOÃODFLRQVGXUDQWXQWHUPLQL
GHWHPSVQRLQIHULRUDFLQFDQ\V
$EDQVGHSURFHGLUDODFRPSUDGHOVPDWHULDOVFRUUHVSRQHQWVDDTXHVWHVLQVWDOÃODFLRQVVHVRWPHWUjD
O·DSURYDFLyGHO'LUHFWRUODUHODFLyGHPDWHULDOVGHWDOODQWOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVUHVLVWHQWVDO·DJHQW
FRUURVLX(VSUHVHQWDUDQFHUWLILFDWVUHDOLW]DWVSHUODERUDWRULVRILFLDOVHQHOFDVTXHDL[tVLJXLVROÃOLFLWDW
SHO'LUHFWRU

/HVFDQDOLW]DFLRQVVHUDQHVWDQTXHVXWLOLW]DQWOHVSHUDWHUPLQDOVHQWURQFDPHQWVLFRQQH[LRQVGHOHV
PDWHL[HV VLVWHPHV L GLVSRVLWLXV TXH SUHVHQWLQ HO JUDX GH SURWHFFLy FRUUHVSRQHQW D OHV SURMHFFLRQV
G·DLJXDDPEJUDXGHSURWHFFLy,3FRPDPtQLP

&RQGXFWRUVDwOODWV
&RQGXFWRUVDwOODWV

,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$$0%
,167$/Ã/$&,Ð(/Ë&75,&$(1$7026)(5$$0%3(5,//'·,
&$(1$7026)(5$$0%3(5,//'·,1&(1',,2(;3/26,Ð
3(5,//'·,1&(1',,2(;3/26,Ð
1&(1',,2(;3/26,Ð

(OV FRQGXFWRUV DwOODWV FROÃORFDWV VREUH DwOODGRUV HV GLVSRVDUDQ D XQD GLVWjQFLD PtQLPD GH FLQF
FHQWtPHWUHV FP GHOHVSDUHWVLODVHSDUDFLyHQWUHFRQGXFWRUVVHUjGHWUHVFHQWtPHWUHV FP FRP
DPtQLP

'(),1,&,216
'(),1,&,216
(VGHQRPLQHQORFDOVRHPSODoDPHQWVDPEULVFG·LQFHQGLRH[SORVLyWRWVDTXHOOVHQTXqIDEULTXLQ
PDQLSXOLQ WUDFWLQ R HPPDJDW]HPLQ TXDQWLWDWV SHULOORVHV GH PDWqULHV VzOLGHV OtTXLGHV R JDVRVHV
VXVFHSWLEOHVG·LQIODPDFLyRH[SORVLy

(OPDWHULDOXWLOLW]DWSHUDODVXEMHFFLyGHOVFRQGXFWRUVDwOODWVIL[DWVGLUHFWDPHQWVREUHOHVSDUHWVVHUj
KLGUzIXJSUHIHUHQWPHQWDwOODQWRHVWDUjSURWHJLWFRQWUDODFRUURVLy

&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
&21',&,216'(/$,167$/Ã/$&,Ð
7$/Ã/$&,Ð

7XEV
7XEV

/HVFRQGLFLRQVGHODLQVWDOÃODFLyHVWDUDQHQWRWFRQIRUPHDPEDOOzTXHV·KDLQGLFDWHQOD,7&0,%7
©3UHVFULSFLRQVSDUWLFXODUVSHUDOHVLQVWDOÃODFLRQVGHORFDOVDPEULVFG·LQFHQGLRH[SORVLyªLHQ
SDUWLFXODUDPEDOOzTXHV·KDLQGLFDWDFRQWLQXDFLy

6LV·HPSUHQWXEVSHUDDOORWMDPHQWGHOVFRQGXFWRUVDTXHVWVVHUDQHVWDQFVSUHIHUHQWPHQWDwOODQWVL
HQ FDV GH VHU PHWjOÃOLFV KDXUDQ G·HVWDU SURWHJLWV FRQWUD OD FRUURVLy (V FROÃORFDUDQ HQ PXQWDWJH
VXSHUILFLDOLHOVWXEVPHWjOÃOLFVHVGLVSRVDUDQFRPDPtQLPDGRVFHQWtPHWUHVGHOHVSDUHWV

&/$66,),&$&,Ð'·(03/$d$0(176
&/$66,),&$&,Ð'·(03/$d$0(176
$d$0(176

$SDUHOOVGHFRPDQGDPHQWSURWHFFLyLSUHVHVGHFRUUHQW
$SDUHOOVGHFRPDQGDPHQWSURWHFFLyLSUHVHVGHFRUUHQW

$OVHIHFWHVG·HVWDEOLUHOVUHTXLVLWVTXHKDQGHVDWLVIHUHOVGLVWLQWVHOHPHQWVFRQVWLWXWLXVGHODLQVWDOÃODFLy
HQ ORFDOV DPE ULVF G·LQFHQGL R H[SORVLy DTXHVWV HV FODVVLILFDUDQ HQ &ODVVHV G·DFRUG DPE OHV
PDWqULHV SUHVHQWV HQHOV PDWHL[RV L ]RQHVVHJRQVHO JUDX GH SHULOORVLWDW GHO PRGH TXH V·LQGLFD D
FRQWLQXDFLy

(VUHFRPDQDLQVWDOÃODUHOVDSDUHOOVGHFRPDQGDPHQWLSURWHFFLyLSUHVHVGHFRUUHQWIRUDG·DTXHVWV
ORFDOV 4XDQ QR HV SXJXL FRPSOLU DTXHVWD UHFRPDQDFLy HOV FLWDWV DSDUHOOV VHUDQ GHO WLSXV SURWHJLW
FRQWUD OHV SURMHFFLRQV G·DLJXD R Ep V·LQVWDOÃODUDQ D O LQWHULRU GH FDL[HV TXH HOV SURSRUFLRQLQ XQD
SURWHFFLyHTXLYDOHQW

/D FODVVLILFDFLy GH FDGDVFXQ GHOV ORFDOV R ]RQHV GHOV PDWHL[RV V·HIHFWXDUj LQGLYLGXDOPHQWG·DFRUG
DPEOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVSUzSLHV

'LVSRVLWLXVGHSURWHFFLy
'LVSRVLWLXVGHSURWHFFLy
'·DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[OD,QVWUXFFLy(/0(8%7V·LQVWDOÃODUjHQWRWFDVXQGLVSRVLWLXGH
SURWHFFLyHQO·RULJHQGHFDGDFLUFXLWGHULYDWG·XQDOWUHTXHSHQHWULHQHOORFDOPXOODW

(PSODoDPHQWVGHFODVVH,
(PSODoDPHQWVGHFODVVH,
6yQ DTXHOOV OORFV HQ TXq KL KD R SRW KDYHUKL JDVRV YDSRUV R ERLUHV HQ TXDQWLWDW VXILFLHQW SHU
SURGXLU DWPRVIHUHV H[SORVLYHVR LQIODPDEOHV 6·LQFORXHQ HQ DTXHVWD FODVVH HOV OORFV HQ TXq KL KD R
SRWKDYHUKLOtTXLGVTXHSURGXHL[LQYDSRUVLQIODPDEOHV

(OHPHQWVFRQGXFWRUV
(OHPHQWVFRQGXFWRUV
7RW HOHPHQW FRQGXFWRU QR DwOODW GH WHUUD L DFFHVVLEOH VLPXOWjQLDPHQW D HOHPHQWV PHWjOÃOLFV GH OD
LQVWDOÃODFLy R DOV UHFHSWRUV V XQLUj D OHV PDVVHV G DTXHVWV PLWMDQoDQW XQD FRQQH[Ly HTXLSRWHQFLDO
XQLGDDOVHXWRUQDOFRQGXFWRUGHSURWHFFLyTXDQH[LVWHL[L

3HUDODFODVVLILFDFLyLGHOLPLWDFLyGH]RQHVFRPSUHVHVHQDTXHVWDFODVVH6·KDXUjGHWHQLUHQFRPSWH
OHV GLUHFWULXV PDUFDGHV SHU OD 1RUPD 81(,; (1  ©&ODVVLILFDFLy GHOV HPSODoDPHQWV
DPEULVFG·H[SORVLyDFDXVDGHODSUHVqQFLDGHJDVRVYDSRUVLERLUHVLQIODPDEOHVª

$SDUHOOVPzELOVRSRUWjWLOV
$SDUHOOVPzELOVRSRUWjWLOV
4XHGDSURKLELGDHQDTXHVWVORFDOVODXWLOLW]DFLyG·DSDUHOOVPzELOVRSRUWjWLOVH[FHSWHTXDQV·XWLOLW]L
FRP D VLVWHPD GH SURWHFFLy OD VHSDUDFLy GH FLUFXLWV R O·RFXSDFLy GH SHWLWHV WHQVLRQV GH VHJXUHWDW
VHJRQVOD,QVWUXFFLy(/0(8%7

(OVHPSODoDPHQWVG·DTXHVWDFODVVHHVFODVVLILTXHQDOVHXWRUQHQ
=RQD  eV DTXHOOD HQ TXq XQD DWPRVIHUD GH JDV H[SORVLYD HVWj SUHVHQW GH IRUPD FRQWtQXD R HV
SUHYHXTXHHVWLJXLSUHVHQWGXUDQWOODUJVSHUtRGHVGHWHPSVRFXUWVSHUtRGHVSHUzTXHHVSURGXHL[HQ
VRYLQW
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=RQDeVDTXHOODHQTXqXQDDWPRVIHUDGHJDVH[SORVLYDHVSUHYHXSXJXLHVWDUGHIRUPDSHULzGLFD
RRFDVLRQDOGXUDQWHOIXQFLRQDPHQWQRUPDO

(VGHQRPLQD©SURWHFFLySHUIDUFLPHQWG DwOODQWSXOYHUXOHQWªDTXHOODHQTXqOHVSDUWVEDL[WHQVLyGH
O DSDUHOO HOqFWULF HVWDQ FRPSOHWDPHQW VXEPHUJLGHV HQ XQD PDVVD GH PDWHULDO SXOYHUXOHQW TXH
FRPSOHL[DPEGHWHUPLQDGHVFRQGLFLRQV

=RQD  eV DTXHOOD HQ TXq XQD DWPRVIHUD GH JDV H[SORVLYD QR HV SUHYHX SXJXL HVWDU SUHVHQW HQ
IXQFLRQDPHQWQRUPDOLVLWMDHVWjVHUjGHIRUPDSRFIUHTHQWLGHFXUWDGXUDGD

(VGHQRPLQD©SURWHFFLySHUVHJXUHWDWDXJPHQWDGDª,SURWHFFLyQ©Hªª DTXHOODHQTXqHVSUHQHQFHUW
QRPEUH GH SUHFDXFLRQV HVSHFLDOV SHU HYLWDU DPE XQ FRHILFLHQW GH VHJXUHWDW HOHYDW HVFDOIDPHQWV
LQDGPLVVLEOHVRO DSDULFLyG DUFVRHVSXUQHVHQDSDUHOOVTXHQRHOVSURGXHL[HQHQVHUYHLQRUPDO

(PSODoDPHQWGHFODVVH,,
(PSODoDPHQWGHFODVVH,,
6yQ DTXHOOV HQ TXq HO ULVF HV GHX D OD SUHVqQFLD GH SROV FRPEXVWLEOH H[FORHQW HOV H[SORVLXV
SUzSLDPHQWGLWV&DOGHVWDFDUTXHVLEpSHUDOVJDVRVGHFODVVLILFDFLyGLVWLQJHL[WUHV]RQHV ]RQDL
 V·KDFRPSURYDWTXHXQDFODVVLILFDFLyFRPXQDSHUDJDVRVLSROVQRpVDGHTXDGD
'LQVDTXHVWDFODVVHFDOGLVWLQJLU

(V GHQRPLQD ©SURWHFFLy SHU HQYROWDQW D VREUHSUHVVLy LQWHUQD© DTXHOOD HQ TXq OHV PjTXLQHV R
DSDUHOOV HOqFWULFV YDQ SURYHwWV G XQD HQYROWDQW DPE TXq V LPSHGHL[ O HQWUDGD GH JDVRV R YDSRUV
LQIODPDEOHVPDQWHQLQWDOVHXLQWHULRUDLUHRXQDOWUHJDVQRLQIODPDEOHDXQDSUHVVLyVXSHULRUDOD
GHO DWPRVIHUDH[WHULRU

=RQD = DPE Q~YROV GH SROV  eV DTXHOOD HQ Q·KL KD R SRW KDYHUKL SROV FRPEXVWLEOHV GXUDQW OHV
RSHUDFLRQVQRUPDOVGHIXQFLRQDPHQWSRVDGDHQPDU[DRQHWHMDHQTXDQWLWDWVXILFLHQWSHUSURGXLU
XQDDWPRVIHUDH[SORVLYD

(V GHQRPLQD ©SURWHFFLy SHU LPPHUVLy HQ ROLª DTXHOOD HQ TXq OD SURWHFFLy GHO PDWHULDO HOqFWULF HV
UHDOLW]D GH PDQHUD TXH QR SXJXLQ LQIODPDUVH HOV JDVRV R YDSRUV LQIODPDEOHV TXH HV WURELQ SHU
VREUHGHOQLYHOOG ROLLDO H[WHULRUGHO HQYROWDQW

=RQD, DPEFDSHVGHSROV eVDTXHOODTXHQRHVWjFODVVLILFDGDFRPDORQD=SHUzHQODTXDOSRGHQ
DSDUqL[HU DFXPXODFLRQV GH FDSHV GH SROV FRPEXVWLEOH D SDUWLU GH OHV TXDOV SRGHQ SURGXLUVH
DWPRVIHUHVH[SORVLYHV

(V GHQRPLQD ©SURWHFFLy SHU VHJXUHWDW LQWUtQVHFDª DTXHOOD HQ TXq TXDOVHYRO HVSXUQD TXH SXJXL
SURGXLUVHQRUPDORDFFLGHQWDOPHQWHQXQFLUFXLWRSDUWGHFLUFXLWHOqFWULFpVLQFDSDoGHSURYRFDU
VHJRQV OHV FRQGLFLRQV G·DVVDLJ SUHVFULWHV OD LQIODPDFLy GH OD EDUUHMD LQIODPDEOH SHU D ODTXH HVWj
SUHYLVWD

(PSODoDPHQWVGHFODVVH,,,
(PSODoDPHQWVGHFODVVH,,,

(VGHQRPLQD©SURWHFFLySHUHQFDSVXODWªDTXHOODHQTXqHOVHOHPHQWVDSURWHJLUHVWDQHPEROLFDWVHQ
XQDUHVLQDGHWDOPDQHUDTXHXQDDWPRVIHUDH[SORVLYDQRSXJXLVHULQIODPDGDQLSHUHVSXUQHVQL
SHUFRQWDFWHDPESXQWVFDOHQWVLQWHUQVGHO HQFDSVXODW

6yQDTXHOOVHQTXqHOULVFHVGHXDODSUHVqQFLDGHILEUHVRPDWqULHVYROjWLOVIjFLOPHQWLQIODPDEOHV
SHUz HQ HOV TXH QR pV SUREDEOH TXH DTXHVWHV ILEUHV R PDWHULDOV YROjWLOV HVWLJXLQ HQ VXVSHQVLy HQ
O·DLUHHQTXDQWLWDWVXILFLHQWFRPSHUSURGXLUDWPRVIHUHVH[SORVLYHV

0$548(6'(/0$7(5,$/(/Ë&75,&3(5$$702
0$548(6'(/0$7(5,$/(/Ë&75,&3(5$$7026)(5(6(;3/26,9(6
(/Ë&75,&3(5$$7026)(5(6(;3/26,9(6
6)(5(6(;3/26,9(6

6,67(0(6'(3527(&&,Ð
6,67(0(6'(3527(&&,Ð

7RWVHOVPDWHULDOVHOqFWULFVXWLOLW]DWVHQDWPRVIHUHVH[SORVLYHVLFRQVWUXwWVVHJRQVXQGHOVVLVWHPHVGH
SURWHFFLyLQGLFDWVHQO $SDUWDWG·DTXHVWD6HFFLyKDXUDQG·HVWDUPDUFDWVG·DFRUGDPEDOOzTXHV·KD
LQGLFDWHQOD1RUPD81(,;$FRQWLQXDFLyV·LQGLTXHQOHVFRQVLGHUDFLRQVPpVLPSRUWDQWV
VREUHHOPDUFDW

6LVWHPHV
6LVWHPHV
&RQWUD HO ULVF G·LQIODPDFLy L H[SORVLy TXH VXSRVHQ HOV PDWHULDOV HOqFWULFV HV FRPSWD DPE OHV
VHJHQWVWqFQLTXHVRVLVWHPHVGHSURWHFFLy


3URWHFFLySHUHQYROWDQWDQWLGHIODJUDQW

eV HVVHQFLDO SHU THVWLRQV GH VHJXUHWDW TXH OHV PDUTXHV HVWDEOLGHV HQ DTXHVWD QRUPD QRPpV
V·XWLOLW]LQ HQ HO PDWHULDO TXH FRPSOHL[L OHV H[LJqQFLHV GHO WLSXV SDUWLFXODU GH SURWHFFLy D TXq HV
UHIHUHL[L



3URWHFFLySHUDwOODQWSXOYHUXOHQW

/HVPDUTXHVVHUDQGHIjFLOOHFWXUDGXUDGRUHVLVLWXDGHVHQSXQWVGHIjFLODFFpVGHOPDWHULDO



3URWHFFLySHUVHJXUHWDWDXJPHQWDGD SURWHFFLy©Hª 

+DXUDQG DQDUDODSDUWIL[DGHO DSDUHOOFRPSUHQHQWOHVLQGLFDFLRQVVHJHQWV



3URWHFFLySHUVREUHSUHVVLyLQWHUQD



1RPGHOIDEULFDQWDPEWRWHVOHVVHYHVOOHWUHVRHOVHXPDUFDGHIjEULFD



3URWHFFLySHULPPHUVLyHQROL



/D GHVLJQDFLy GH WLSXV GHO IDEULFDQW HOV GLU WRWHV OHV LQGLFDFLRQV TXH SHUPHWHQ
FRQqL[HUGHTXLQPDWHULDOHVWUDFWD 



3URWHFFLySHUVHJXUHWDWLQWUtQVHFD





3URWHFFLySHUHQFDSVXODW

(O VtPERO ([ LQGLFDWLX TXH HO PDWHULDO UHVSRQ D XQ GHOV WLSXV GH SURWHFFLy
UHFRQHJXWVLGHWDOODWVHQHOSXQWVHJHQW

&ODVVLILFDFLyGHOPDWHULDOHOqFWULF
&ODVVLILFDFLyGHOPDWHULDOHOqFWULF



(OVtPEROTXHLQGLFDFDGDVLVWHPDGHSURWHFFLypVHOVHJHQW

3HOVHXFRPSRUWDPHQWHQDWPRVIHUHVJDVRVHVLQIODPDEOHVVHJRQVHOVLVWHPDGHSURWHFFLyDSOLFDWHO
PDWHULDOHOqFWULFHVFODVVLILFDFRPVHJXHL[

o G 3URWHFFLySHUHQYROWDQWDQWLGHIODJUHQWH

0DWHULDOHQTXqQRSRWSHQHWUDUODEDUUHMDLQIODPDEOH

o 3 6REUHSUHVVLyLQWHUQD

0DWHULDOOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHOqFWULTXHVGHODTXDOIDQTXHODEDUUHMD,QIODPDEOHQRSXJXLLQIODPDU
VH

o R ,PPHUVLyHQROL

0DWHULDOO HQYROWDQWGHODTXDOLPSHGHL[ODSURSDJDFLyDO·H[WHULRUG XQDH[SORVLyLQWHUQD

o H 6HJXUHWDWDXJPHQWDGD

'HILQLFLRQV
'HILQLFLRQV
LQLFLRQV

o L 6HJXUHWDWLQWUtQVHFDQLYHOOD

(VGHQRPLQD©SURWHFFLySHUHQYROWDQWDQWLGHIODJUDQWªDTXHOODHQTXqO DSDUHOOHOqFWULFHVWjWDQFDWD
O LQWHULRU G XQD HQYROWDQW FDSDo GH VXSRUWDU O H[SORVLy LQWHUQD G XQD EDUUHMD LQIODPDEOH TXH KDJL
SHQHWUDWDOVHXLQWHULRUVHQVHSDWLUDYDULDHQODVHYDHVWUXFWXUDLVHQVHWUDQVPHWUHODLQIODPDFLySHU
OHVMXQWHVG XQLyLDOWUHVREHUWXUHVDO DWPRVIHUDLQIODPDEOHH[WHULRUTXHFRQWLQJXLDOJXQGHOVJDVRVR
YDSRUVSHUDOVTXHHVWjSUHYLVWD

o T )DUFLPHQWSXOYHUXOHQW
o P (QFDSVXODW
o V 3URWHFFLyHVSHFLDO
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o Q $SDUHOOVGHVWLQDWVDVHUXWLOLW]DWVQRPpVHQHPSODoDPHQW]RQD 5HVHUYDW 

(OPDWHULDOHOqFWULFKDG·HVWDUGRWDWG XQDSURWHFFLyDGHTXDGDFRQWUDVREUHFjUUHJXHVTXHDVVHJXULHO
TXHQRVHVREUHSDVVLQOHVWHPSHUDWXUHVVXSHUILFLDOVDQWHULRUV

o K 7DQFDPHQWKHUPqWLF 5HVHUYDGR 


$TXHVWHVLQVWDOÃODFLRQVKDXUDQG DMXVWDUVHDPpVDPpVHQFDGDFDVDOHVSUHVFULSFLRQVSDUWLFXODUV
TXHHVGHWDOOHQHQHOV$SDUWDWVDGHODFLWDGD

(OVtPERO

,7&0,%7SHUDFDGDORFDOG·DFRUGDPEODVHYD&ODVVHL=RQDUHIHUHQWD&DQDOLW]DFLRQVIL[HV
FDQDOLW]DFLRQV PzELOV WUDQVIRUPDGRUV L FRQGHQVDGRUV PjTXLQHV URWDWLYHV OOXPLQjULHV SUHVHV GH
FRUUHQW DSDUHOOV GH FRQQH[Ly L WDOO WUDQVIRUPDGRUV L UHVLVWqQFLHV GH FRQWURO DSDUHOOV GH PHVXUD
LQVWUXPHQWV L UHOqV VLVWHPHV GH VHQ\DOLW]DFLy DODUPD FRQWURO UHPRW L FRPXQLFDFLy HTXLS PzELO L
SRUWjWLO

o  $SDUHOOVGHVWLQDWVDPLQHV
o ,, $SDUHOOVSHUDDOWUHVHPSODoDPHQWVTXHQRVLJXLQPLQHV
$OVtPERO,,VHJXLUjXQD$%R&FDUDFWHUtVWLFDGHOJUXSGHJDVQRPpVHQDTXHOOVFDVRVHQTXqHO
VLVWHPDGHSURWHFFLyDSOLFDWIDFLQHFHVVjULDDTXHVWDGLVWLQFLy3HUDOPDWHULDOGHOJUXS,,HOVtPERO
TXHLQGLFDODFODVVHGHWHPSHUDWXUDRODWHPSHUDWXUDVXSHUILFLDOPj[LPDROHVGXHVG·DFRUGDPEHO
&DStWROGHOD1RUPD81(,;3HUHYLWDUFRQIXVLRQVHQHOPDUFDGRGHODWHPSHUDWXUD
GHOVDSDUHOOVRUGLQDULVLHOPDWHULDOHVSHFLDODTXHVW~OWLPKDXUjGHSRUWDUHOVtPEROGHWHPSHUDWXUD
HQWUHSDUqQWHVLV([HPSOHV

,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6(1$/75(6
,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6(1$/75(6/2&$/6'(5,6&(63(&
5,48(6(1$/75(6/2&$/6'(5,6&(63(&,$/
/2&$/6'(5,6&(63(&,$/
,$/
,167$/Ã/$&,216(1/2&$/632/6(*26266(16
,167$/Ã/$&,216(1/2&$/632/6(*26266(16(5,6&'·,1&(1',
&$/632/6(*26266(16(5,6&'·,1&(1',2
(5,6&'·,1&(1',2(;3/26,Ð
(;3/26,Ð
(OV ORFDOV R HPSODoDPHQWV SROVHJRVRV VyQ DTXHOOV HQ TXq HOV HTXLSV HOqFWULFV HVWDQ H[SRVDWV DO
FRQWDFWH DPE OD SROV HQ TXDQWLWDW VXILFLHQW FRP SHU SURGXLU HO VHX GHWHULRUDPHQW R XQ GHIHFWH
G DwOODPHQW

o $SDUHOORUGLQDUL7

(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV

o $SDUHOOHVSHFLDO& 7 
o (OPDWHULDOTXHHVWjFRQFHEXWSHUDXQDWHPSHUDWXUDVXSHUILFLDOPj[LPDVXSHULRU
D&HVPDUFDUj~QLFDPHQWDPEODWHPSHUDWXUD([HPSOH
o &


(QJHQHUDOHOQRPEUHGHIDEULFDFLyH[FHSWHHQ



4XHGDSURKLELWO ~VGHFRQGXFWRUVQXV



7RWHOPDWHULDOHOqFWULFXWLOLW]DWKDXUjGHSUHVHQWDUHOJUDXGHSURWHFFLyTXHHOVHX
HPSODoDPHQWH[LJHL[L



(OVHOHFWURPRWRUVLDOWUHVDSDUHOOVTXHQHFHVVLWLQYHQWLODFLyKRIDUDQDPEDLUHSUHV
GHO H[WHULRUTXHHVWLJXLH[HPSWGHSROVREpFRQYHQLHQWPHQWILOWUDW

,167$/Ã/$&,216(1/2&$/6$7(03(5$785$(
,167$/Ã/$&,216(1/2&$/6$7(03(5$785$(/(9$'$
&$/6$7(03(5$785$(/(9$'$
/(9$'$

o (OV DFFHVVRULV GH FRQQH[Ly GLVSRVLWLXV G HQWUDGD GH FDEOHV SUHVHV GH FRUUHQW
SURORQJDGRUVSDVDPXURVHWF 

/RFDOVRHPSODoDPHQWVDWHPSHUDWXUDHOHYDGDVyQDTXHOOVRQODWHPSHUDWXUDGHO·DLUHDPELHQWpV
VXVFHSWLEOHGHVREUHSDVVDUVRYLQWHOV&REpHVPDQWpSHUPDQHQWPHQWSHUVREUHGHOV&
(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV

o (OVFRQGXFWRUVPHWjOÃOLFVUtJLGVURVFDWV



o (OVDSDUHOOVG·HQOOXPHQDW H[FHSWHHOVGHVLVWHPDGHSURWHFFLyWLSXVG 
o (OVDSDUHOOVPROWSHWLWVTXHQRWHQHQHVSDLVXILFLHQW


(OVFRQGXFWRUVDwOODWVDPEPDWqULHVSOjVWLTXHVRHODVWyPHUDVSRGUDQXWLOLW]DUVHSHU
DXQDWHPSHUDWXUDDPELHQWGHILQVD&DSOLFDQWHOIDFWRUGHUHGXFFLySHUDOV
YDORUVGHODLQWHQVLWDWPj[LPDDGPLVVLEOHDVVHQ\DODWVHQO ,QVWUXFFLy0,%7

3HU D WHPSHUDWXUHV DPELHQWV VXSHULRUV D & V XWLOLW]DUDQ FRQGXFWRUV HVSHFLDOV DPE XQ DwOODPHQW
TXHSUHVHQWLXQDPDMRUHVWDELOLWDWWqUPLFD

(OQRPGHO 2UJDQLVPHTXHKDHIHFWXDWO DVVDLJRGHO DXWRULWDWQDFLRQDOLHOQRPEUH
G DSURYDFLyRHOGHO&HUWLILFDWG DVVDMRV

(Q HOV DSDUHOOV TXH SRUWHQ QRPEUH GH IDEULFDFLy OHV LQGLFDFLRQV DQWHULRUV SRGUDQ ILJXUDU HQ XQD
SODFD HVSHFLDO VLWXDGD DOV YROWDQWV GH OD SODFD TXH SRUWD OHV LQGLFDFLRQV UHVWDQWV (Q DTXHVW FDV
FDGDSODFDSRUWDUjODGHVLJQDFLyGHOWLSXVLHOQRPEUHGHIDEULFDFLy



(Q DTXHVWV ORFDOV VyQ DGPLVVLEOHV OHV FDQDOLW]DFLRQV DPE FRQGXFWRUV QXV VREUH
DwOODGRUV HVSHFLDOPHQW HQ HOV FDVRV HQ TXq VLJXL GH WpPHU OD QR FRQVHUYDFLy GH
O DwOODPHQWGHOVFRQGXFWRUV

3HUDDOWUHVFRQVLGHUDFLRQVGHOPDUFDWYHJHXOD1RUPD81(,;



(OV DSDUHOOV XWLOLW]DWV KDXUDQ GH SRGHU VXSRUWDU HOV HVIRUoRV UHVXOWDQWV D TXq HV
YHXUDQ VRWPHVRV D FDXVD GH OHV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV /D VHYD WHPSHUDWXUD GH
IXQFLRQDPHQW D SOHQD FjUUHJD QR KDXUj GH VREUHSDVVDU HO YDORU Pj[LPIL[DW HQ
O HVSHFLILFDFLyGHOPDWHULDO

35(6&5,3&,216*(1(5$/63(5$/(6,167$/Ã
35(6&5,3&,216*(1(5$/63(5$/(6,167$/Ã/$&,216(1$48(676/
/63(5$/(6,167$/Ã/$&,216(1$48(676/2&$/6
/$&,216(1$48(676/2&$/6
2&$/6
$OHVLQVWDOÃODFLRQVFRUUHVSRQHQWVDSODQWHVHQTXqKLKDJLORFDOVDPEULVFG·LQFHQGLRH[SORVLyHV
SURFXUDUjTXHO HTXLSHVWLJXLVLWXDWHQDTXHOOVORFDOVR]RQHVGHOVPDWHL[RVHQTXqDTXHVWULVFVLJXL
PtQLP R QXO (Q DTXHOOV SXQWV HQ TXq OD SUHVqQFLD GH OD EDUUHMD LQIODPDEOH R H[SORVLYD VLJXL
SHUPDQHQW R WLQJXL GXUDGHV PROW SURORQJDGHV HVWj ULJRURVDPHQW SURKLELW O·RFXSDFLy GH PDWHULDO
HOqFWULF

,167$/Ã/$&,216(1/2&$/6$02/7%$,;$7(
,167$/Ã/$&,216(1/2&$/6$02/7%$,;$7(03(5$785$
&$/6$02/7%$,;$7(03(5$785$
03(5$785$
/RFDOVRHPSODoDPHQWVDPROWEDL[DWHPSHUDWXUDVyQDTXHOOVRQSXJXLQSUHVHQWDUVHLPDQWHQLUVH
WHPSHUDWXUHVDPELHQWDOVLQIHULRUVD&

/D WHPSHUDWXUD VXSHUILFLDO GH O HTXLS L PDWHULDO HOqFWULF GHVWLQDWV D ORFDOV &ODVVH  QR KD GH
VREUHSDVVDUHQFDSFDVODWHPSHUDWXUDG·LQIODPDFLyGHOJDVRYDSRUSUHVHQW

(V FRQVLGHUDUDQ FRP D ORFDOV D WHPSHUDWXUD PROW EDL[D OHV FDPEUHV GH FRQJHODFLy GH OHV SODQWHV
IULJRUtILTXHV

/D WHPSHUDWXUD VXSHUILFLDO GH O HTXLS L PDWHULDO HOqFWULF GHVWLQDW D ORFDOV &ODVVHV ,, L ,,, QR KD GH
VREUHSDVVDUHQFDSFDVODFDSDoGHSURGXLUXQDGHVKLGUDWDFLyH[FHVVLYDRFDUERQLW]DFLyJUDGXDO
GHOHVDFXPXODFLRQVRUJjQLTXHVTXHSXJXLQGLSRVLWDUVHVREUHHOVPDWHL[RV/DSROVFDUERQLW]DGDR
H[FHVVLYDPHQWVHFSRWDUULEDUDLQIODPDUVHHVSRQWjQLDPHQW(QJHQHUDOODWHPSHUDWXUDVXSHUILFLDO
D SOHQD FjUUHJD QR KD GH VREUHSDVVDU HOV  & SHU DO PDWHULDO TXH QR pV VXVFHSWLEOH GH
VREUHFjUUHJXHV L HOV  & SHU DO TXH Vt TXH OORLV FRP SHU H[HPSOH HOV PRWRUV L HOV
WUDQVIRUPDGRUV

(QDTXHVWVORFDOVRHPSODoDPHQWVHVFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV


/ DwOODPHQWLODUHVWDG HOHPHQWVGHSURWHFFLyGHOPDWHULDOHOqFWULFXWLOLW]DWKDXUjGH
VHUWDOTXHQRSDWHL[LFDSGHWHULRUDPHQWDODWHPSHUDWXUDG XWLOLW]DFLy



(OV DSDUHOOV HOqFWULFV KDXUDQ GH SRGHU VXSRUWDU HOV HVIRUoRV UHVXOWDQWV D TXq HV
YHXUDQVRWPHVRVDFDXVDGHOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOV
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P  FRP D PtQLP R HVWLJXLQ VHSDUDWV GHOV PDWHL[RV SHU HQYDQV R EURFDOV HVWDQFV
G DOWXUDLJXDORPDMRUGHVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P 

,167$/Ã/$&,216(1/2&$/6(148Ë(;,67(,;
,167$/Ã/$&,216(1/2&$/6(148Ë(;,67(,;,1%$7(5,(6'·$&808/
&$/6(148Ë(;,67(,;,1%$7(5,(6'·$&808/$'256$
,1%$7(5,(6'·$&808/$'256$0%
$'256$0%
'(635(1,0(17'(*$626
6
'(635(1,0(17'(*$62
(OVORFDOVHQTXqKDJLQGHGLVSRVDUVHEDWHULHVG·DFXPXODGRUVDPESRVVLELOLWDWGHGHVSUHQLPHQWGH
JDVRV HV FRQVLGHUDUDQ FRP D ORFDOV R HPSODoDPHQWV DPE ULVF GH FRUURVLy KDYHQW GH FRPSOLU D
PpVGHOHVSUHVFULSFLRQVDVVHQ\DODGHVSHUDDTXHVWVORFDOVOHVVHJHQWV



/HV LQVWDOÃODFLRQV L HTXLSV GHVWLQDWV D DTXHVWV ORFDOV FRPSOLUDQ OHV SUHVFULSFLRQV
VHJHQWV



(OVYROXPVSHULOORVRVVHUDQFRQVLGHUDWVFRPDORFDOVDPEULVFGH&ODVVH'LYLVLy
LHQFRQVHTqQFLDOHVLQVWDOÃODFLRQVLHTXLSVGHVWLQDWVDDTXHVWVYROXPVKDXUDQGH
FRPSOLU OHV SUHVFULSFLRQV DVVHQ\DODGHV HQ O ,QVWUXFFLy 0,%7  SHU D DTXHVWV
ORFDOV



/ HTXLS HOqFWULF XWLOLW]DW HVWDUj SURWHJLW FRQWUD HOV HIHFWHV GH YDSRUV L JDVRV
GHVSUHVRVSHUO HOHFWUzOLW



(OVORFDOVKDXUDQG·HVWDUSURYHwWVG XQDYHQWLODFLyQDWXUDORDUWLILFLDOTXHJDUDQWHL[L
XQDUHQRYDFLySHUIHFWDLUjSLGDGHO·DLUH(OVYDSRUVHYDFXDWVQRKDQGHSHQHWUDU
HQORFDOVFRQWLJXV



1RHVGLVSRVDUjGLQVHOVYROXPVSHULOORVRVFDSLQVWDOÃODFLyGHVWLQDGDDODFjUUHJD
GHEDWHULHV



/D LOÃOXPLQDFLy DUWLILFLDO HV UHDOLW]DUj ~QLFDPHQW PLWMDQoDQW OOXPV HOqFWULTXHV
G LQFDQGHVFqQFLDRGHGHVFjUUHJD





/HV OOXPLQjULHV VHUDQ GH PDWHULDO DSURSLDW SHU VXSRUWDU O·DPELHQW FRUURVLX
,PSHGLUDQTXHHOVJDVRVSHQHWULQDOVHX,QWHULRU



(OV DFXPXODGRUV TXH QR DVVHJXULQ SHU VL PDWHL[RV L SHUPDQHQWPHQW XQ DwOODPHQW
VXILFLHQWHQWUHSDUWVEDL[WHQVLyLWHUUDKDXUDQGHVHULQVWDOÃODWVDPEXQDwOODPHQW
VXSOHPHQWDUL$TXHVWDwOODPHQWQRVHUjDIHFWDWSHUODKXPLWDW

/HV FDQDOLW]DFLRQV VLWXDGHV SHU VREUH GHOV YROXPV SHULOORVRV SRGUDQ UHDOLW]DUVH
PLWMDQoDQWFRQGXFWRUVDwOODWVEDL[WXEVUtJLGVEOLQGDWVHQPXQWDWJHVXSHUILFLDOREp
EDL[WXEVG DOWUHVFDUDFWHUtVWLTXHVHQPXQWDWJHHQFDVWDW,JXDOPHQWSRGUDQHVWDEOLU
VHOHVFDQDOLW]DFLRQVDPEFRQGXFWRUVDwOODWVDUPDWVGLUHFWDPHQWVREUHODSDUHWVR
QR DUPDWV HQ EXLWV GH OD FRQVWUXFFLy TXDQ DTXHVWV EXLWV SUHVHQWLQ VXILFLHQW
UHVLVWqQFLDPHFjQLFD



(V FROÃORFDUDQ WDQFDPHQWV KHUPqWLFV HQ OHV FDQDOLW]DFLRQV TXH WUDYHVVLQ HOV OtPLWV
YHUWLFDOV R KRULW]RQWDOV GHOV YROXPV GHILQLWV FRP SHULOORVRV /HV FDQDOLW]DFLRQV
HQFDVWDGHVRHQWHUUDGHVDOVzOHVFRQVLGHUDUDQLQFORVHVHQHOYROXPSHULOOyVTXDQ
DOJXQDSDUWGHOHVPDWHL[HVSHQHWULRWUDYHVVLHOGLWYROXP



/HVSUHVHVGHFRUUHQWLLQWHUUXSWRUVHVFROÃORFDUDQDXQDDOWXUDPtQLPDG·XQPHWUHL
PLJ P VREUHHOVzOWUHWTXHSUHVHQWLQXQDFREHUWDHVSHFLDOPHQWUHVLVWHQWDOHV
DFFLRQVPHFjQLTXHV



(OV DFXPXODGRUV HVWDUDQ GLVSRVDWV GH PDQHUD TXH SXJXL UHDOLW]DUVH IjFLOPHQW OD
VXEVWLWXFLyLHOPDQWHQLPHQWGHFDGDHOHPHQW(OVFRUUHGRUVGHVHUYHLWLQGUDQXQD
DPSOjULDPtQLPDGHVHWDQWDFLQFFHQWtPHWUHV P 



6L OD WHQVLy GH VHUYHL pV VXSHULRU D  YROWV DPE UHODFLy D WHUUD HO VzO GHOV
FRUUHGRUVGHVHUYHLVHUjHOqFWULFDPHQWDwOODQW



/HVSHFHVQXHVEDL[WHQVLyTXDQHQWUHDTXHVWHVH[LVWHL[LQWHQVLRQVVXSHULRUVD
YROWV KDXUDQ G LQVWDOÃODUVH GH PDQHUD TXH VLJXL LPSRVVLEOH WRFDUOHV
VLPXOWjQLDPHQWLLQDGYHUWLGDPHQW

$TXHVWVORFDOVSRGHQSUHVHQWDUWDPEpWRWDOPHQWRSDUFLDOPHQWOHVFDUDFWHUtVWLTXHVG·XQORFDOKXPLW
R PXOODW L HQ DTXHVW FDV KDXUDQ GH VDWLVIHU LJXDOPHQW DOOz TXH V·KD DVVHQ\DODW SHU D OHV
LQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVHQDTXHVWV

,167$/Ã/$&,2163(5$3,6&,1(6
,167$/Ã/$&,2163(5$3,6&,1(6
3,6&,1(6

,167$/Ã/$&,216(1(67$&,216'(6(59(,*
,167$/Ã/$&,216(1(67$&,216'(6(59(,*$5$7*(6,7$//(56'(
7$&,216'(6(59(,*$5$7*(6,7$//(56'(5(3$5$&,Ð'(
$5$7*(6,7$//(56'(5(3$5$&,Ð'(
9(+,&/(6
9(+,&/(6

&DQDOLW]DFLRQV
&DQDOLW]DFLRQV
/HV FDQDOLW]DFLRQV L HTXLSV HOqFWULFV GHVWLQDWV D OHV SLVFLQHV R DGMDFHQWV D HOOHV FRPSOLUDQ OHV
VHJHQWVSUHVFULSFLRQVLQFORVHVHQOD,7&0,%7

(VFRQVLGHUDUDQFRPDHVWDFLRQVGHVHUYHLHOVORFDOVRHPSODoDPHQWVRQV HIHFWXHQWUDQVYDVDPHQWV
GHJDVROLQDDOWUHVOtTXLGVYROjWLOVLQIODPDEOHVRJDVRVOLTXDWVLQIODPDEOHVDYHKLFOHVDXWRPzELOV

&DS FDQDOLW]DFLy R DSDUHOO HOqFWULF H[FHSWH HOV G·HQOOXPHQDW DVVHQ\DODWV HQ HO SDUjJUDI  HV
WUREDUDQDO LQWHULRUGHODSLVFLQDDO·DEDVWGHOVEDQ\LVWHV

&RP D JDUDWJHV HV FRQVLGHUHQ DTXHOOV ORFDOV HQ TXq SXJXLQ HVWDU HPPDJDW]HPDWV PpV GH WUHV
YHKLFOHVDOPDWHL[WHPSV

1R V·LQVWDOÃODUDQ OtQLHV DqULHV SHU VREUH GH OHV SLVFLQHV QL D PHQ\V GH WUHV PHWUHV  P  GHO VHX
SHUtPHWUHRGHTXDOVHYROHVWUXFWXUDSUz[LPDDHOODFRPDSODWDIRUPHVWUDPSROLQVHWF

&RPDWDOOHUVGHUHSDUDFLyGHYHKLFOHVHVFRQVLGHUHQHOVORFDOVXWLOLW]DWVSHUDODUHSDUDFLyLVHUYHLGH
YHKLFOHV DXWRPzELOV VLJXLQ DTXHVWV GH SDVVDWJHUV FDPLRQV WUDFWRUV HWF L SHU DOV TXDOV V HPSULQ
FRPDFRPEXVWLEOHOtTXLGVRJDVRVYROjWLOVLLQIODPDEOHV

/HVFDQDOLW]DFLRQVVHUDQHVWDQTXHVLHVWDUDQFRQVWLWXwGHVSHUFRQGXFWRUVDwOODWVGHWHQVLyQRPLQDOQR
LQIHULRUDYROWVEDL[WXEVPHWjOÃOLFVUtJLGVEOLQGDWV

3HU D OHV LQVWDOÃODFLRQV HOqFWULTXHV GHOV ORFDOV DQWHULRUPHQW FLWDWV HV WLQGUDQ HQ FRPSWH HOV YROXPV
SHULOOVTXHDFRQWLQXDFLyV DVVHQ\DOHQG·DFRUGDPEO $SDUWDWGHOD,7&0,%7


(QUHODFLyDPEVzOVTXHHVWLJXLQDQLYHOOGHOFDUUHURSHUVREUHG·DTXHVWDHOYROXP
SHULOOyVVHUjHOFRPSUqVHQWUHHOVzOLXQSODVLWXDWDVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P 
VREUHHOPDWHL[



(Q UHODFLy DPE VzOV VLWXDWV SHU VRWD GHO QLYHOO GHO FDUUHU HO YROXP SHULOOyV VHUj HO
FRPSUqVHQWUHHOVzOLXQSODVLWXDWDVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P SHUVREUHGHOD
SDUW PpV EDL[D GH OHV SRUWHV H[WHULRUV R G DOWUHV REHUWXUHV SHU D YHQWLODFLy TXH
GRQHQDO H[WHULRUSHUVREUHGHOVzO



7RWDWUDSDRGHSUHVVLyVRWDHOQLYHOOGHOVzOHVFRQVLGHUDUjFRPDYROXPSHULOOyV



1RHVFRQVLGHUDUDQFRPDYROXPVSHULOORVRVHOVDGMDFHQWVDOVYROXPVDQWHULRUPHQW
FLWDWV HQ HO TXH QR VLJXL SUREDEOH O DOOLEHUDPHQW GHOV FRPEXVWLEOHV LQIODPDEOHV L
VHPSUHTXHHOVVHXVVzOVHVWLJXLQVREUHHOVG DTXHOOVDVHL[DQWDFHQWtPHWUHV 
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3RGUDQ LQVWDOÃODUVH DSDUHOOV G·HQOOXPHQDW SHU VRWD GH OD VXSHUItFLH OOLXUH GH O DLJXD KDYHQW GH
FRPSOLUVHSHUDDL[zOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV





1RV XWLOLW]DUDQDSDUHOOVTXHIXQFLRQLQDPpVGHYROWV



/HVOOXPLQjULHVHVWDUDQHVSHFLDOPHQWFRQFHEXGHVSHUDODVHYDFROÃORFDFLyHQEXLWV
SUDFWLFDWV DOV PXUV GH OD SLVFLQD L HVWDUDQ SURYHwGHV GH PDQHJXLQV R GLVSRVLWLXV
HTXLYDOHQWV TXH IDFLQ HVWDQTXHV OHV HQWUDGHV D OHV PDWHL[HV GHOV WXEV TXH
FRQWLQJXLQ HOV FRQGXFWRUV G DOLPHQWDFLy 7LQGUDQ XQ VLVWHPD DGHTXDW GH EORTXHLJ
TXHLPSHGHL[LWUHXUHGHOVHXLQWHULRUODOOXPVHQVHO·RFXSDFLyG·XQ~WLOHVSHFLDO



7RWDSDUWPHWjOÃOLFDLQWHJUDQWGHOHVOOXPLQjULHVRGHOVEXLWVSUDFWLFDWVSHUDODVHYD
FROÃORFDFLy DL[t FRP HOV WXEV TXH FRQWLQJXLQ HOV FRQGXFWRUV G DOLPHQWDFLy VLWXDWV
SHU VRWD GHO QLYHOO GHO WHUUHQ\ VHUDQ GH OODXWy R G·XQ DOWUH PDWHULDO UHVLVWHQW D OD
FRUURVLy
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/HVOOXPLQjULHVLODFDQDOLW]DFLyGHVWLQDGDDODVHYDDOLPHQWDFLySUHVHQWDUDQHOJUDXGHSURWHFFLy,3
VHJRQV81(,;3HUD&ODVVH,,,VHJRQV81(,;/DUHVWDGHFDQDOLW]DFLRQV
FRPSOLUDQ OHV FRQGLFLRQV IL[DGHV SHU D ORFDOV KXPLWV R PXOODWV ,QVWUXFFLy 0,%7   VHJRQV OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHOVORFDOVRQHVWURELQLQVWDOÃODWV
/HV OOXPLQjULHV VHUDQ DOLPHQWDGHV PLWMDQoDQW GHULYDFLRQV HVWDEOLGHV GHV G·XQ FLUFXLW JHQHUDO GH
GLVWULEXFLy



(QO·RULJHQGHWRWDLQVWDOÃODFLyLQWHULRUDO DUULEDGDGHOVFRQGXFWRUVG HVFRPHVDHV
GLVSRVDUj XQ ,QWHUUXSWRU GLIHUHQFLDO GH VHQVLELOLWDW PtQLPD GH  PLOÃOLDPSHUHV
$TXHVW ,QWHUUXSWRU SRGUj HVWDU D PpV DPpV SURYHwW GHOV GLVSRVLWLXV GH SURWHFFLy
FRQWUDFXUWFLUFXLWVLVREUHFjUUHJXHV



$ OHV LQVWDOÃODFLRQV GHVWLQDGHV D REUHV HOV LQWHUUXSWRUV GLIHUHQFLDOV VHUDQ GH OD
VHQVLELOLWDW DQWHULRUPHQW FLWDGD TXDQ OHV PDVVHV GH WRWD OD PDTXLQjULD HVWLJXL
SRVDGD D WHUUD L HOV YDORUV GH UHVLVWqQFLD G·DTXHVWD VDWLVIDFLQ HO TXH DVVHQ\DOD OD
,QVWUXFFLy 0,%7  (Q FDV FRQWUDUL HOV LQWHUUXSWRUV GLIHUHQFLDOV VHUDQ G DOWD
VHQVLELOLWDW $TXHVWD SURWHFFLy SRW HVWDEOLUVH SHU D OD WRWDOLWDW GH OD LQVWDOÃODFLy R
LQGLYLGXDOPHQWSHUDFDGDVFXQDGHOHVPjTXLQHVRDSDUHOOVXWLOLW]DWV



/HV SDUWV DFWLYHV GH WRWD OD LQVWDOÃODFLy DL[t FRP OHV SDUWV PHWjOÃOLTXHV GHOV
PHFDQLVPHV G LQWHUUXSWRUV IXVLEOHV SUHVHV GH FRUUHQW HWF QR VHUDQ DFFHVVLEOHV
VHQVHO·RFXSDFLyG ~WLOVHVSHFLDOVRHVWDUDQLQFORVHVVRWDOHVFREHUWHVRDUPDULVTXH
SURSRUFLRQLQXQJUDXVLPLODUG LQDFFHVVLELOLWDW



/HVSUHVHVGHFRUUHQWDQLUDQSURYHwGHVG LQWHUUXSWRUGHWDOORPQLSRODUTXHSHUPHWL
GHL[DUOHVVHQVHWHQVLyTXDQQRKDJLQGHVHUXWLOLW]DGHV



/·HPSDUDPHQWD L PDWHULDO XWLOLW]DW SUHVHQWDUDQ HO JUDX GH SURWHFFLy TXH
FRUUHVSRQJXL D OHV VHYHV FRQGLFLRQV G LQVWDOÃODFLy (OV DSDUHOOV G·HQOOXPHQDW
SRUWjWLOVH[FHSWHHOVXWLOLW]DWVDPESHWLWHVWHQVLRQVVHUDQGHOWLSXVSURWHJLWFRQWUDHOV
UDMRVG·DLJXD

/ DOLPHQWDFLyDOVFLUFXLWVJHQHUDOVGHGLVWULEXFLyHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWWUDQVIRUPDGRUVHVSqFLDHOV
GHVHSDUDFLyGHFLUFXLWV ,QVWUXFFLy0,%7 TXHGLVSRVDUDQG XQDSDQWDOODPHWjOÃOLFDSRVDGDD
WHUUDHQWUHHOVFLUFXLWVSULPDULLVHFXQGDUL
4XDQ OD WHQVLy GHO FLUFXLW G XWLOLW]DFLy VLJXL VXSHULRU D  YROWV V·LQVWDOÃODUDQ GLVSRVLWLXV GH WDOO D
WHQVLyGHGHIHFWH ,QVWUXFFLy0,%7 TXHGHVFRQQHFWDUDQOD,QVWDOÃODFLyTXDQDSDUHJXLQWHQVLRQV
GHGHIHFWHVXSHULRUVDDTXHOOD
/HVFDL[HVGHFRQQH[LyXWLOLW]DGHVSHUHVWDEOLUOHVGHULYDFLRQVGHOFLUFXLWJHQHUDOGHGLVWULEXFLyILQVD
OHV OOXPLQjULHV HVWDUDQ SURYHwGHV GH PDQHJXLQV R DOWUHV VLVWHPHV HTXLYDOHQWV TXH IDFLQ HVWDQFD OD
VHYD XQLy DPE HOV WXEVGH OHV FDQDOLW]DFLRQV $TXHVWHV FDL[HV HV FROÃORFDUDQ FRP DPtQLP D XQD
DOWXUDGHYLQWFHQWtPHWUHV P SHUVREUHGHOWHUUHQ\GHOERUGVXSHULRUGHODSLVFLQDRGHOQLYHOO
Pj[LP TXH OHV DLJHV SXJXLQ DFRQVHJXLU VHJRQV VLJXL HO TXH SURSRUFLRQL PDMRU HOHYDFLy L D XQ
PHWUH L YLQW FHQWtPHWUHV  P  GHO SHUtPHWUH GH OD SLVFLQD 1R HV FROÃORFDUDQ SHU VREUH GHO
FRUUHGRU TXH HQYROWD D DTXHVWD H[FHSWH TXDQ VH VLWXwQ HQ HVWUXFWXUHV IL[HV L VHPSUH TXH HV
PDQWLQJXLQOHVGLVWjQFLHVDQWHULRUPHQWDVVHQ\DODGHV
(OV WUDQVIRUPDGRUV GHVWLQDWV D OD VHSDUDFLy GH FLUFXLWV HV FROÃORFDUDQ FRP D PtQLP D WUHQWD
FHQWtPHWUHV P SHUVREUHGHOVQLYHOOVDQWHULRUPHQWDVVHQ\DODWVSHUDOHVFDL[HVGHFRQQH[LyLD
ODPDWHL[DGLVWjQFLDTXHDTXHVWHVGHOSHUtPHWUHGHODSLVFLQD$TXHVWVWUDQVIRUPDGRUVFRPSOLUDQOHV
FRQGLFLRQVJHQHUDOVGHOD1RUPD81(,;(17UDQVIRUPDGRUVGHVHJXUHWDW

&21',&,216'·$&&(37$&,Ð
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
,5(%8,*
$ PpV GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV G DFFHSWDFLy L UHEXLJ LQGLFDGHV SHU DOV PDWHULDOV LQVWDOÃODFLRQV L
ORFDOV HOqFWULFV LQGLFDWV HQ OHV 6HFFLRQV DQWHULRUV G·DTXHVW &DStWRO FRPSOLUDQ DPE OHV VHJHQWV
FRQGLFLRQVHQIXQFLyGHOWLSXVGHULVFHVSHFLDODFRQVLGHUDU

1RV·LQVWDOÃODUDQSUHVHVGHFRUUHQWDPHQ\VGHWUHVPHWUHV P GHOVERUGVGHODSLVFLQDLOHVVLWXDGHV
D PDMRU GLVWjQFLD GLQV O jUHDG·DTXHVWD ,UDQ SURYHwGHV G LQWHUUXSWRU GH WDOO RPQLSRODU TXH SHUPHWL
GHL[DUOHVVHQVHWHQVLyTXDQQRKDJLQGHVHUXWLOLW]DGHV

/ LQFRPSOLPHQW WDQW HQ OD FRQVWUXFFLy FRP HQ OD VHOHFFLy GHOV PDWHULDOV L SURYHV VHUj PRWLX GH
UHEXLJGHOPDWHULDOLRGHODLQVWDOÃODFLyFRUUHVSRQHQW

7RWV HOV FRQGXFWHV PHWjOÃOLFV FDQRQDGHV DUPDGXUHV GH OHV HVWUXFWXUHV GH OD SLVFLQD IRUQtFXOHV
G DOORWMDPHQWGHOOXPLQjULHVDL[tFRPSDUWVPHWjOÃOLTXHVGHOHVHVFDOHVWUDPSROLQVHWFHVWDUDQXQLWV
PLWMDQoDQWXQDFRQQH[LyHTXLSRWHQFLDO ,QVWUXFFLy0,%7 LDOVHXWRUQXQLWVDXQDPDWHL[DSUHVD
GHWHUUD

/2&$/6+80,76
/2&$/6+80,76
&RPSOLUDQ DPE DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ O $UWLFOH  UHDOLW]DQWVH OHV VHJHQWV FRPSURYDFLRQV
YLVXDOV

,167$/Ã/$&,2163529,6,21$
167$/Ã/$&,2163529,6,21$/6
/Ã/$&,2163529,6,21$/6
/6

9HULILFDFLyGHO·DwOODPHQWGHOVFDEOHVHQIXQFLyGHODVHYDLQVWDOÃODFLy

(V FRQVLGHUDUDQ FRP D LQVWDOÃODFLRQV SURYLVLRQDOV DTXHOOHV TXH KDQ GH VHU VXSULPLGHV R
UHHPSODoDGHVSHULQVWDOÃODFLRQVGHILQLWLYHVGHVSUpVG·XQWHPSVUHODWLYDPHQWFXUW

(VYHULILFDUjTXHHOVFRQGXFWRUVDwOODWVGH9G·DwOODPHQWHVWDQVLWXDWVDXQDGLVWjQFLDPtQLPDGH
FLQFFHQWtPHWUHV FP GHOHVSDUHWVLDWUHVFHQWtPHWUHV FP HQWUHFRQGXFWRUV

$TXHVWHV LQVWDOÃODFLRQV SRGHQ HQ XQD PHVXUD UHODFLRQDGD DPE OD EUHYHWDW GHO VHX RFXSDFLy VHU
HVWDEOLGHV GH IRUPD PpV VLPSOH TXH OHV LQVWDOÃODFLRQV GHILQLWLYHV VHPSUH TXH V KDJL SUHYLVW XQ
VLVWHPDGHSURWHFFLyDGHTXDWDPEO HPSODoDPHQWGHODLQVWDOÃODFLySHUJDUDQWLUODVHJXUHWDWGHOHV
SHUVRQHVLGHOHVFRVHV

&RPSURYDFLyTXHHOVWXEVTXDQV·LQVWDOÃOLQHQHVWqVVXSHUILFLDOHVWDUDQVHSDUDWVGHOHVSDUHWVPLWMj
FHQWtPHWUH FP FRPDPtQLP
9HULILFDFLyTXHWRWVHOVPDWHULDOVLDSDUHOOVHVWDQSUHYLVWRVFRQWUDFDLJXGDYHUWLFDOGHJRWHVG·DLJXD

7RWDLQVWDOÃODFLySURYLVLRQDOKDXUjGHVHUGHVPXQWDGDHQHOPRPHQWHQTXqGHL[GHVHUQHFHVVjULD

/2&$/608//$76
/2&$/608//$76

,167$/Ã/$&,2167(0325$/62%5(6
,167$/Ã/$&,2167(0325$/62%5(6
5$/62%5(6

(V FRPSURYDUj HO FRPSOLPHQW G·DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ O $UWLFOH  UHDOLW]DQW OHV VHJHQWV
FRPSURYDFLRQVYLVXDOV

$ OHV ,QVWDOÃODFLRQV GH FDUjFWHU WHPSRUDO FRP VyQ OHV GHVWLQDGHV D UHYHWOHV SDYHOORQV GH ILUHV
FDYDOOHWVHVSHFWDFOHVGHWHPSRUDGDHWFDL[tFRPOHVGHVWLQDGHVDREUHVGHFRQVWUXFFLyG HGLILFLVR
VLPLODUVV XWLOLW]DUDQPDWHULDOVSDUWLFXODUPHQWDSURSLDWVDDTXHVWVPXQWDWJHVLGHVPXQWDWJHVUHSHWLWV

(V YHULILFDUj TXH FRPSOHL[HQ DPE WRW DOOz TXH V·KD H[SRVDW SHU D ORFDOV KXPLWV H[FHSWH TXH OD
LQVWDOÃODFLyEDL[WXEHQHVWqVVXSHUILFLDOHVWDUjVHSDUDGDGRVFHQWtPHWUHVFP GHOHVSDUHWVFRPD
PtQLP

$TXHVWHV ,QVWDOÃODFLRQV FRPSOLUDQ DPE WRWHV OHV SUHVFULSFLRQV G·DSOLFDFLy JHQHUDO DL[t FRP OHV
SDUWLFXODUVVHJHQWV




9HULILFDFLyTXHWRWVHOVPDWHULDOVLDSDUHOODWJHHVWDQSUHYLVWFRQWUDSURMHFFLRQVG·DLJXD

/HVOtQLHVDqULHVDPEFRQGXFWRUVQXVGHVWLQDGHVDO DOLPHQWDFLyGHOHVSULPHUHVGH
OHV FLWDGHV LQVWDOÃODFLRQV QRPpV VHUDQ SHUPHVHV TXDQ HO VHX WUDoDW QR WUDQVFRUUL
SHU VREUH GHOV ORFDOV R HPSODoDPHQWV WHPSRUDOV L OD WUDoD VREUH HO VzO GHO
FRQGXFWRU PpV SUz[LP D TXDOVHYRO G·DTXHVWV HV WUREL VHSDUDGD GHOV PDWHL[RV XQ
PHWUH P FRPDPtQLP

/2&$/6$0%5,6&'(&25526,Ð
/2&$/6$0%5,6&'(&25526,Ð
25526,Ð
(V FRPSURYDUj HO FRPSOLPHQW G·DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ O $UWLFOH  UHDOLW]DQWVH OHV VHJHQWV
FRPSURYDFLRQVYLVXDOV
(VYHULILFDUjTXHFRPSOHL[HQDPEWRWDOOzTXHV·KDH[SRVDWSHUDORFDOVPXOODWVLTXHDPpVDPpV
ODSDUWH[WHULRUGHOVDSDUHOOVLFDQDOLW]DFLRQVHVWDQWUDFWDGHVDPEXQUHYHVWLPHQWLQDOWHUDEOHDO·DFFLy
GHOVGLWVYDSRUVRJDVRV

(OV FRQGXFWRUV DwOODWV XWLOLW]DWV WDQW SHU D HVFRPHVHV FRP SHU D OHV LQVWDOÃODFLRQV
LQWHULRUV VHUDQ GH  YROWV GH WHQVLy QRPLQDO FRP D PtQLP L HOV XWLOLW]DWV HQ
LQVWDOÃODFLRQV LQWHULRUV VHUDQ GH WLSXV IOH[LEOH DwOODWV DPE HODVWzPHUV R SOjVWLFV GH
YROWVFRPDPtQLPGHWHQVLyQRPLQDO
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&RPSURYDFLyTXHHOVPDWHULDOVLHTXLSVHVWDQWUDFWDWVDPEXQUHYHVWLPHQWLQDOWHUDEOHDO·DFFLyGHOV
JDVRVTXHGHVSUqQO HOHFWUzOLWLVHUDQHVWDQTXHVDOVJDVRV

/2&$/6$0%5,6&'·,1&(1',,(;3/26,Ð
/2&$/6$0%5,6&'·,1&(1',,(;3/26,Ð
&(1',,(;3/26,Ð
(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO $UWLFOHLHQSDUWLFXODUGHOVHJHQW

/2&$/6(1(67$&,216'(6(59(,*$5$7*(6
/2&$/6(1(67$&,216'(6(59(,*$5$7*(6,7$//(56'(5(3$5$&
'(6(59(,*$5$7*(6,7$//(56'(5(3$5$&,Ð'(9(+,&/(6
,7$//(56'(5(3$5$&,Ð'(9(+,&/(6
,Ð'(9(+,&/(6

9HULILFDFLyTXHHOVPDWHULDOVLHTXLSVHVWDQG·DFRUGDPEODFODVVLILFDFLyG·jUHHVGHOD]RQDRQYDQ
LQVWDOÃODWV

(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO $SDUWDWGHO $UWLFOH

&RPSURYDFLyTXHWRWVHOVPDWHULDOVLHTXLSVVyQDGHTXDWVLHVWDQGHJXGDPHQWLQVWDOÃODWV

HUHDOLW]DQWVHOHVVHJHQWVFRPSURYDFLRQVYLVXDOV

7RWVHOVPDWHULDOVKDXUDQGHYHQLUPDUFDWVHQODIRUPDTXHV·LQGLFDHQO $SDUWDWGHO $UWLFOH

(V YHULILFDUj OD QR H[LVWqQFLD G·LQVWDOÃODFLy R DSDUHOOV HOqFWULFV HQWUH HO VzO L XQ SOD GH VHL[DQWD
FHQWtPHWUHV  P  (Q FDVG·H[LVWLU FDQDOLW]DFLRQV R DSDUHOOV HOqFWULFV GLQVDTXHVW YROXP V·KDXUj
GHYHULILFDUTXHFRPSOHL[HQDOOzTXHV·KDSUHYLVWDOHVLQVWDOÃODFLRQVGHULVFG·LQFHQGLLRH[SORVLy

6·H[LJLUjODSUHVHQWDFLyGHFHUWLILFDWVGHFRPSOLPHQWGHOVDVVDMRVLQGLFDWVHQOHVVHJHQWV1RUPHVSHU
DFDGDWLSXVGHSURWHFFLy


81(,;  &RQVWUXFFLy YHULILFDFLy L DVVDMRV GH OHV HQYROWDQWV
DQWLGHIODJUDQWVG·DSDUHOOVHOqFWULFV



81(,;  &ODVVLILFDFLy GHOV JUDXV GH SURWHFFLy SURSRUFLRQDWV SHU OHV
HQYROWDQWV



81(,;0DWHULDOHOqFWULFSHUDDWPRVIHUHVH[SORVLYHVDPESURWHFFLySHU
UHRPSOLUDPEDwOODQWSXOYHUXOHQW



81(,;  &RQVWUXFFLy L DVVDLJ GH PDWHULDO HOqFWULF GH VHJXUHWDW
DXJPHQWDGD3URWHFFLy©(ª



81(,;  0DWHULDO HOqFWULF SHU D DWPRVIHUHV H[SORVLYHV (QYROWDQWV DPE
VREUHSUHVVLyLQWHUQD



81(,;  0DWHULDO HOqFWULF VXEPHUJLW HQ ROL SHU D OD VHYD XWLOLW]DFLy HQ
DWPRVIHUHVH[SORVLYHV



4XHSHUVREUHGHOQLYHOOGHVHL[DQWDFHQWtPHWUHV P ODLQVWDOÃODFLyVXSHUILFLDOV·KDUHDOLW]DWEDL[
WXEUtJLGEOLQGDW
(VFRPSURYDUjTXHKLKDWDQFDPHQWVKHUPqWLFVHQHOVSDVVRVG·XQDjUHDFODVVLILFDGDSHULOORVDDXQD
DOWUDTXHQRKRpV
4XHOHVSUHVHVGHFRUUHQWRLQWHUUXSWRUVHVWDQVLWXDWVSHUVREUHG·XQPHWUHLPLJ P GHOVzO

,167$/Ã/$&,2163(5$3,6&,1(6
,167$/Ã/$&,2163(5$3,6&,1(6
3,6&,1(6
(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQO $SDUWDWGHO $UWLFOHLDPpVDPpV
DOOzTXHV·KDLQGLFDWDPEGHWDOOSHUDDTXHVWWLSXVG·LQVWDOÃODFLRQVHQODSXEOLFDFLy&(GHOD&(,
&RPLVVLy(OHFWURWqFQLFD,QWHUQDFLRQDO 1RUPD&(,  6HFFLy3LVFLQHV
(OV PDWHULDOV DwOODQWV FRPSOLUDQ DPE HOV PqWRGHV G·DVVDLJ LQGLFDWV HQ OD 1RUPD 81(,; 
©0qWRGHV G·DVVDLJ SHU D OD YDORUDFLy GH PDWHULDOV DwOODQWV HOqFWULFV HPSOHDWV HQ FRQGLFLRQV
DPELHQWDOVVHYHUHVª

,167$/Ã/$&,2163529,6,21$/6,7(0325$/6
,167$/Ã/$&,2163529,6,21$/6,7(0325$/6
6,21$/6,7(0325$/6
(VFRPSURYDUjHOFRPSOLPHQWG·DOOzTXHV·KDLQGLFDWHQHOV$SDUWDWVLGHO $UWLFOH

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
17

81(,;0DWHULDOHOqFWULFSHUDDWPRVIHUHVH[SORVLYHV&ODVVLILFDFLyGHOHV
WHPSHUDWXUHVVXSHUILFLDOVPj[LPHV

/DPHVXUDPHQWLDERQDPHQWGHOVPDWHULDOVLQVWDOÃODFLRQVLHTXLSVHVUHDOLW]DUDQDPEHOVPDWHL[RV
FULWHULVLQGLFDGRVHQOHV6HFFLRQVDQWHULRUVG·DTXHVW&DStWRO

9HULILFDFLyGHODSDVWDGHVHJHOODWGHOVWDOODIRFV



/2&$/632/6(*26266(16(5,6&'·(;3/26,Ð
/2&$/632/6(*26266(16(5,6&'·(;3/26,Ð
16(5,6&'·(;3/26,Ð
(V FRPSURYDUj HOFRPSOLPHQW G·DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ O $SDUWDW  GH O $UWLFOH  UHDOLW]DQWVH
OHVVHJHQWVYHULILFDFLRQVYLVXDOV



(VYHULILFDUjTXHODSURWHFFLyFRQWUDHQWUDGDGHSROVDOHVLQVWDOÃODFLRQVRDSDUHOOVpVO DGHTXDGD

/2&$/6$7(03(5$785$(/(9$'$
/2&$/6$7(03(5$785$(/(9$'$
(V FRPSURYDUj HOFRPSOLPHQW G·DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ O $SDUWDW  GH O $UWLFOH  UHDOLW]DQWVH
OHVVHJHQWVYHULILFDFLRQVYLVXDOV
9HULILFDFLy TXH HO WLSXV G·DwOODPHQW GHOV FRQGXFWRUV pV O DGHTXDW SHU D OD WHPSHUDWXUD DPELHQW GHO
ORFDO
(V YHULILFDUj TXH HOV DSDUHOOV VyQ DSWHV SHU WUHEDOODU HQ DTXHVWHV FRQGLFLRQV DPELHQWDOV L D SOHQD
FjUUHJDLQRVHVREUHSDVVDHOYDORUPj[LPIL[DWHQO HVSHFLILFDFLyGHOGLWPDWHULDO

/2&$/6$02/7%$,;$7(03(5$785$
/2&$/6$02/7%$,;$7(03(5$785$
(V FRPSURYDUj HOFRPSOLPHQW G·DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ O $SDUWDW  GH O $UWLFOH  UHDOLW]DQWVH
OHVVHJHQWVYHULILFDFLRQVYLVXDOV
4XHHOWLSXVG·DwOODPHQWGHOVFRQGXFWRUVpVO DGHTXDWSHUDODWHPSHUDWXUDDPELHQWGHOORFDO
(VYHULILFDUjTXHHOVDSDUHOOVVyQDSWHVSHUWUHEDOODUHQDTXHVWHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVLTXHQRHV
IRUPDFRQGHQVDFLyWDQWTXDQIXQFLRQHQDSOHQDFjUUHJDFRPHQUHSzV

/2&$/6(148Ë(;,67(,;,%$7(5,$'·$&808/
/2&$/6(148Ë(;,67(,;,%$7(5,$'·$&808/$'256$0%'(635(1,0(
,;,%$7(5,$'·$&808/$'256$0%'(635(1,0(17'(*$626
$'256$0%'(635(1,0(17'(*$626
17'(*$626
(V FRPSURYDUj HOFRPSOLPHQW G·DOOz TXH V·KD LQGLFDW HQ O $SDUWDW  GH O $UWLFOH  UHDOLW]DQWVH
OHVVHJHQWVFRPSURYDFLRQVYLVXDOV
(VYHULILFDUjTXHHOVORFDOVHVWDQVXILFLHQWPHQWYHQWLODGRUVGLUHFWDPHQWDO H[WHULRU
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*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76
0%,7'·$3/,&$&,Ð
/HVFRQGLFLRQVLHVSHFLILFDFLRQVFRQWLQJXGHVHQDTXHVWD6HFFLyVyQDSOLFDEOHVDOHVLQVWDOÃODFLRQV
GH 6HJXUHWDW ,QWHJUDO HQ ©REMHFWLXVª SURWHJLWV SHU PHVXUHV GH VHJXUHWDW ItVLTXHV L HOHFWUzQLTXHV
HQFDUDTXHHOVHXWUDFWDPHQWSRWVHULQGHSHQGHQWPHQWDSOLFDWDFDGDFRQFHSWHVLHOSURMHFWHGH
UHDOLW]DFLyDL[tKRHVSHFLILFD
3RGHQ LJXDOPHQW DSOLFDUVHDTXHVWHV HVSHFLILFDFLRQV HQFDUD TXH HQ DTXHVWV FDVRV GHPDQHUD
OLPLWDGD D DOWUHV WLSXV GH VHJXUHWDW SXQWXDO TXH VHQVH FRQILJXUDU OD VHJXUHWDW LQWHJUDO GHO
©REMHFWLXª OHV VHYHV FRQGLFLRQV GH PXQWDWJH L HOHPHQWV TXH OD FRPSRQHQ VLJXLQ zEYLDPHQW
DQjOHJV
4XDQ HO VLVWHPD GH VHJXUHWDW IRUPL SDUW L DTXHVW VXSHUYLVDW SHU XQ HTXLS JHQHUDO TXH FRQWUROL
WRWHV OHV IXQFLRQV YLWDOV GHO ©REMHFWLXª pV QHFHVVDUL UHVSHFWDU OHV UHFRPDQDFLRQV DSOLFDEOHV
HVSHFtILFDPHQWDDTXHVWWLSXVGHVLVWHPHV

'(),1,&,216
6HJXUHWDWLQWHJUDO
&RQMXQW GH PHVXUHV GH SURWHFFLy ItVLTXHV HOHFWUzQLTXHV L UHFXUVRV KXPDQV TXH FRRUGLQDWV
KDUPzQLFDPHQW HOHYHQ HO QLYHOO GH VHJXUHWDW HQ XQ ©REMHFWLXª WDQW SHU D OHV SHUVRQHV TXH HQ
O·KDELWHQFRPDOVEpQVTXHDOEHUJD
(O SULQFLSDO REMHFWLX G·XQD LQVWDOÃODFLy GH VHJXUHWDW FRQVLVWHL[ D GHWHFWDU FRP PpV DYLDW PLOORU L
UHWDUGDUUDRQDEOHPHQWODFRPLVVLyG·XQDFWHGHOLFWLXSHUPHWHQWXQWHPSVGHUHVSRVWDTXHHQXQ
SHUFHQWDWJHPROWHOHYDWLPSHGHL[ODFRQVXPDFLyGHOGHOLFWH

6HJXUHWDWItVLFD
&RQMXQW G·HOHPHQWV HVWjWLFV G·RULJHQ FRQVWUXFWLX TXH UHIRUFHQ HOV SXQWV IHEOHV G·XQ REMHFWLX SHU
RQPpVIjFLOpVODVHYDYLRODFLy
(VFRQVLGHUHQPHVXUHVItVLTXHVOHVSRUWHVEOLQGDGHVWDQTXHVUHL[HVFDPEUHVFXLUDVVDGHVYLGUHV
EOLQGDWV HWF HQ JHQHUDO TXDOVHYRO HOHPHQW FRQVWUXFWLX R GH GHFRUDFLy TXH G·DOJXQD PDQHUD
LPSHGHL[LRUHWDUGLGLQVXQVOLPLWLVUDRQDEOHVODSHQHWUDFLyHQXQ©REMHFWLXª

6HJXUHWDW(OHFWUzQLFD
(OHPHQWV L HTXLSV G·XQD LQVWDOÃODFLy GH VHJXUHWDW HO GHO TXDO IXQFLRQDPHQW pV HOHFWUzQLF
HOHFWURPDJQqWLF R FRPELQDW TXH IRQDPHQWDOPHQW HV GHGLTXHQ D GHWHFWDU XQD LQWUXVLy R
SUHVqQFLD HQ XQ ©REMHFWLXª GH SHUVRQHV R REMHFWHV QR DXWRULW]DWV VHQVH QHFHVVLWDW G·LQWHUYHQFLy
KXPDQD
(OVHOHPHQWVLHTXLSVHOHFWUzQLFVREVHUYHQSHUPDQHQWPHQWRDPEEUHXVLQWHUYDOVGHPLOÃOLVHJRQV
XQD]RQDVRWPHVDDYLJLOjQFLDHQYLDQWDGLVWjQFLDXQVHQ\DOHOqFWULFTXHDQXQFLDHOFDQYLGHKL
FRQGLFLyKDJXWTXDQHOVHXHVSDLKDHVWDWYLRODW

5HFXUVRVKXPDQV
3HUVRQDOGHGLFDWDIXQFLRQVGHVHJXUHWDWTXHDWpQHOVHTXLSVHOHFWUzQLFVLGHQWLILFDLFRQWURODDOV
DFFHVVRV L LQWHUYp FRP D SULPHUD IRUoD GDYDQW OD FRPLVVLy G·XQ DFWH GHOLFWLX HQ HO ©REMHFWLXª OD
VHJXUHWDWGHOTXDOVHOLKDHQFRPDQDW

&20326,&,Ð

3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(63(5$,167$/Ã/$&,216'(6(*85(7$7
3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(63(5$,167$/Ã/$&,216'(6(*85(7$7
7Ë&1,48(63(5$,167$/Ã/$&,216'(6(*85(7$7







/D FRPSRVLFLy G·XQD LQVWDOÃODFLy GH 6HJXUHWDW ,QWHJUDO HVWDUj VHPSUH FRQGLFLRQDGD D P~OWLSOHV
IDFWRUV HQWUH HOV TXH FDO GHVWDFDU OD VLWXDFLy GHO ©REMHFWLXª LPSRUWjQFLD TXDQWLWDWLYD G·DTXHVW
ULVFRVDTXqHVWUREDVRWPqVLQLYHOOGHVHJXUHWDWTXHHVSUHWpQDFRQVHJXLU
%jVLFDPHQW L GH IRUPD JHQHUDO XQD LQVWDOÃODFLy GH VHJXUHWDW KD GH FRQWHPSODU XQ UHIRUoDPHQW
ItVLF GH WDQTXHV SRUWHV ILQHVWUHV WHUUDVVHV SDUHWV PLWJHUHV VXEVzOV FODYHJXHUDPV L HVWDGHV R
FDPEUHVFXLUDVVDGHVVLDL[zpVQHFHVVDUL7RWDL[zFRQILJXUDUjHO&DStWROGHPHVXUHVItVLTXHV
(OHFWUzQLFDPHQW GLVSRVDUj G·XQ SULPHU FLQWXUy GH GHWHFFLy DOOXQ\DW VXILFLHQWPHQW GHO ©REMHFWLX
8Q VHJRQ FLQWXUy TXH VHQ\DOLW]L O·HVWDW GH SRUWHV ILQHVWUHV WHUUDVVHV VXEVzOV L WRWV HOV EXLWV

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHVHJXUHWDW 



2

SUDFWLFDEOHV TXH GLVSRVL ,QWHULRUPHQW VH VHQ\DOLW]DUDQ L YLJLODUDQ DPE GHWHFWRUV SHUPDQHQWV OHV
]RQHVGHPpVLQWHUqVHVWUDWqJLFVHQVHTXHDL[zSHUWRUELHOIXQFLRQDPHQWQRUPDOODERUDO

5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROHQTXqHVFRQWHPSOHQOHVPHVXUHVGHVHJXUHWDWHQHQWLWDWVL
HVWDEOLPHQWVS~EOLFVLSULYDWV

&RP D FRPSOHPHQW D OHV PHVXUHV ItVLTXHV L HOHFWUzQLTXHV FRQWHPSODGHV HQ HOV SXQWV DQWHULRUV
V·LPSODQWDUj XQ VLVWHPD GH WHOHYLVLy HQ FLUFXLW WDQFDW L XQ VLVWHPD G·LOÃOXPLQDFLy VRUSUHQHQW TXH
SHUPHWLDOSHUVRQDOGHVHJXUHWDWDYDOXDUHOULVFSRWHQFLDOGDYDQWXQHVGHYHQLPHQW

5HVROXFLyGHOD'LUHFFLyGHOD6HJXUHWDWGHO·(VWDWGHGH6HWHPEUHGH

8Q FRQWURO G·DFFHVVRV V·LPSODQWDUj VHPSUH TXH O·~V D TXq HV GHVWLQL HO ©REMHFWLXª KR SHUPHWL
SRGHQWVHFRPSDUWLUDPEHOFRQWUROODERUDOVLDL[zpVQHFHVVDUL

/OHLGH'H-XOLROGH6HJXUHWDW3ULYDGD%2(QGHG·$JRVW 
5HJODPHQW GH 6HJXUHWDW 3ULYDGD GH  GH 1RYHPEUH G· 2UGUH GHO 0LQLVWHUL GH -XVWtFLD L
,QWHULRUGH'H-XOLROGH %2(Q

&(57,),&$7'·+202/2*$&,Ð'(3(5621$/,(035(6(6

5(*8/$&,Ð'(1250(6,+202/2*$&,Ð

$QWHFHGHQWVKLVWzULFV

3UREOHPjWLFDDFWXDO

/DFUHDFLyGHOHV(PSUHVHVGH6HJXUHWDWGDWDGHO·DQ\PRWLYDGDSHUO·DSDULFLyGHFDUjFWHUV
LPSRUWDQWV G·XQ GHOLFWH FRQWUD HVWDEOLPHQWV EDQFDULV TXH YD VXSRVDU XQD PDMRULD G·HGDW HQ
SHULOORVLWDW SHU D SHUVRQHV L EpQV GH OD GHOLQTqQFLD D (VSDQ\D (QV UHIHULP DO ©DWUDFDPHQWª
SULPHUGHOLFWHDPEFRQVHTqQFLHVLHQWLWDWVXILFLHQWSHUVHQVLELOLW]DUDO·$GPQLQLVWUDFLyQLFUHDUOD
ILJXUD G·(PSUHVHV GH 6HJXUHWDW PLWMDQoDQW OD SXEOLFDFLy GHO 'HFUHW  DPE YLVWD D OD
UHDOLW]DFLyG·,QVWDOÃODFLRQVGHVHJXUHWDWWUDQVSRUWGHIRQVLYLJLODQWV-XUDWV
3RVWHULRUPHQW HO 5HLDO 'HFUHW  GH  'H -XOLRO PRGLILFD O·DQWHULRU 'HFUHW L GHGLFD HOV
$UWLFOHVDODODUHJXODFLyGHOHVGHQRPLQDGHV&RPSDQ\LHVL(QWLWDWV3ULYDGHVGH6HJXUHWDWL
O·$UWLFOH  DOV &RQWUROV 3ULYDWV GH 5HFHSFLy G·$ODUPHV $L[t PDWHL[ V·HVWDEOLD O·REOLJDFLy TXH HOV
FRQWUDFWHV UHDOLW]DWV SHU DTXHVWHV HPSUHVHV KDYLHQ GH VHU YLVDWV L DSURYDWV WqFQLFDPHQW SHU OD
OODYRUV 'LUHFFLy *HQHUDO GH OD 6HJXUHWDW FUHDQW DO VHX VL XQ 5HJLVWUH GH WRWHV OHV &RPSDQ\LHV
DXWRULW]DGHVDVVLJQDQWORVXQQRPEUHTXHKDYLDGHFRQVWDUHQWRWVHOVVHXVGRFXPHQWV

&RPYXOJXLTXHQRV·KDSURFHGLWDODSXEOLFDFLyGHOHVUHJOHVWqFQLTXHVQHFHVVjULHVSHUSURFHGLU
DO·KRPRORJDFLyGHOVSURGXFWHVLHTXLSVGHVHJXUHWDWHQO·DFWXDOLWDWQRSRWFRPSOLUVHHOUHTXLVLW
HVWDEOHUWHQHOV5HLDOV'HFUHWVFRUUHVSRQHQWV
$ILGHUHPHLDUO·DQWHULRUVLWXDFLyGLQVO·,5$125HVYDFRQVWLWXLUOD&RPLVVLyHQFDUUHJDGD
GHO·HODERUDFLyGHOVSURMHFWHVGHUHJODWqFQLFDSHUDOHVFLWDGHVKRPRORJDFLRQV
(QOD&RPLVVLyHQSOHHVWUREHQUHSUHVHQWDGHVOHVHQWLWDWVVHJHQWV

,QVFULSFLyG·(PSUHVHVGH6HJXUHWDW
7RWD (PSUHVD GHGLFDGD D XQD R GLYHUVHV EUDQTXHV GH OD VHJXUHWDW KDXUj G·HVWDU,QVFULWDHQ HO
5HJLVWUH G·(PSUHVHV GH 6HJXUHWDW LQWHJUDW D OD &RPLVVDULD *HQHUDO GH 6HJXUHWDW &LXWDGDQD
6HFFLyGH6HJXUHWDWL,QVWDODFLRQHV GLVSRVDQWG·XQ180(52'(5(*,675(TXHKDGHFRQVWDUHQ
WRWDODVHYDGRFXPHQWDFLyVLKDHVWDWKRPRORJDGD

3HUVRQDOGH6HJXUHWDW
(OSHUVRQDOGHVHJXUHWDWKDXUjGHFRPSOLUWRWVHOVUHTXLVLWV,QGLFDWVHQHO5HLDO'HFUHWGHO
GH0DUoLODQRYDUHGDFFLyHVWDEOLGDSHO5HLDO'HFUHWGHGH)HEUHUDL[tFRPDPE
O·2UGUH GHO 0LQLVWHUL GH O·,QWHULRU GH  GH )HEUHU GH  L OD UHVROXFLy GH OD 'LUHFFLy GH OD
6HJXUHWDWGHO·(VWDWGHGDWDG·$EULOGH

1250$7,9$7Ë&1,&$'·
1250$7,9$7Ë&1,&$'·$3/,&$&,Ð
$3/,&$&,Ð
/HJLVODFLyYLJHQWHQPDWqULHVGHVHJXUHWDW
5HLDO'HFUHWGHGH0DLJVREUH(PSUHVHVGH6HJXUHWDW
2UGUH GHO 0LQLVWHUL GH O·,QWHULRU GH  G·2FWXEUH GH  TXH GHVHQYROXSD HO 5HLDO 'HFUHW


0LQLVWHULGHO·,QWHULRU

•

0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD

•

0LQLVWHULGH'HIHQVD

•

&(35(9(1

•

&RQVHOO6XSHULRU%DQFDUL

•

,17$

•

6,&85

•

$VVRFLDFLyG·(PSUHVHVGH6HJXUHWDW

•

$VVRFLDFLyG·$UJHQWHUV-RLHUVL5HOORWJHUV

•

&(2(

•

*UHPLGH0DQ\DQV

3HUDXQDPDMRUDJLOLWDWGHOVWUHEDOOVDUHDOLW]DUV·KDQDQRPHQDWOHVVXEFRPLVVLRQVVHJHQWV

1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,

2UGUHGHO0LQLVWHULGHO·,QWHULRUGH'H-XOLROTXHGHVHQYROXSDHO5HLDO'HFUHW

•

•

6XEFRPLVVLy©6&ª8QLILFDFLyGHWHUPLQRORJLD

•

6XEFRPLVVLy©6&ª6HJXUHWDW)tVLFD

•

6XEFRPLVVLy©6&ª6HJXUHWDW(OHFWUzQLFD

•

6XEFRPLVVLy©6&ª$SOLFDFLyGH6LVWHPHVL6HUYHLV

1250(681(
/HV1RUPHV81(UHDOLW]DGHVSHUOHVGLIHUHQWVVXEFRPLVVLRQVVyQ

6XEFRPLVVLy6&

5HLDO'HFUHWGHOGH0DUoRQHVSXEOLFDO·(VWDWXWGHOYLJLODQW-XUDWGH6HJXUHWDW
5HLDO'HFUHWGHGH)HEUHUPRGLILFDQWHO5HLDO'HFUHW

81(&DL[HV)RUWHVL&RPSDUWLPHQWVGH6HJXUHWDW

2UGUHGHO0LQLVWHULGHO·,QWHULRUGHOGH)HEUHUGHVHQYROXSDQWHO5HLDO'HFUHW

81(&DPEUHV&XLUDVVDGHV'HILQLFLyLFODVVLILFDFLy

5HVROXFLyGHOD'LUHFFLyGHOD6HJXUHWDWGHO·(VWDWGHGDWDG·$EULOHQODTXHHVSXEOLTXHQ
OHVLQVWUXFFLRQVG·H[HFXFLyGHO·2UGUHGHO0LQLVWHULGHO·,QWHULRUGHOGH)HEUHUGH

81(&DL[HVIRUWHVLFRPSDUWLPHQWVGHVHJXUHWDW$VVDLJGHTXDOLILFDFLy

5HLDO'HFUHWGHGH0DUo5HJODPHQWG·([SORVLXV

81(  %OLQGDWJHV7UDQVSDUHQWVR7UDQVO~FLGV$VVDMRVGTXDOLILFDFLy5HVLVWqQFLDD
SURMHFWLOVOOHXJHUV

5HLDO'HFUHWGH'H-XOLRO5HJODPHQWG·$UPHV

81(&DPEUHVFXLUDVVDGHV$VVDMRVGHTXDOLILFDFLy

5HLDO'HFUHWGHGH0DUoPRGLILFDQWHO5HLDO'HFUHW

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHVHJXUHWDW 
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81(  %OLQGDWJHVWUDQVSDUHQWVRWUDQVO~FLGV$VVDMRVGHTXDOLILFDFLy5HVLVWqQFLDD
O·DWDFPDQXDO

VLJXLQ QHFHVVDULV VHQVH VREUHSDVVDU HQWUH FDGD SDUHOOD OD GLVWjQFLD Pj[LPD GH WUHQWD
FHQWtPHWUHV  FP  L OD OtQLD zSWLFD D FREULU HQWUH GXHV FROXPQHV QR VREUHSDVVDUj HOV
FHQW FLQTXDQWD PHWUHV  PO KDYHQW GH SRUWDU LQFRUSRUDW FDGDVFXQD GH OHV VHYHV
FqOÃOXOHVFDOHIDFWRUVLFROÃOLPDGRUVLQGHSHQGHQWV

81(5HL[HV)L[HV&DUDFWHUtVWLTXHVLDVVDMRVGHTXDOLILFDFLy
81(9HKLFOHV%OLQGDWV(VSHFLILFDFLRQVFRPXQHV

•

81(9HKLFOHV%OLQGDWVSHUDWUDQVSRUWGH3HUVRQDOILQVDSODFHV

6XEFRPLVVLy6&
81('HWHFWRUV&ODVVLILFDFLy
81(6LVWHPDGH&RQWUROG·$FFHVVRVGH3HUVRQHVL2EMHFWHV&ODVVLILFDFLy

$/75(61250(6$$3/,&$5
(OVHTXLSVLHOHPHQWVQRFRQWHPSODWVHQDTXHVW$UWLFOHODQRUPDOLW]DFLyGHOTXDOHVWLJXLSHQGHQW
HV UHJXODUDQ SHU O·$UWLFOH  L OHV UHJOHV WqFQLTXHV GHO IDEULFDQW VHPSUH TXH DTXHVWV QR
FRQWUDYLQJXLQ OHV 1RUPHV GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ HO 7UHEDOO L OHV 1RUPHV G·+RPRORJDFLy
G·$SDUHOOV5DGLRDFWLXVVHJRQVO·2UGUH0LQLVWHULDOGHGH0DUo %2(G·G·$EULO 
/HV FDQDOLW]DFLRQV FDEOHMDWV L VXEPLQLVWUDPHQW G·HQHUJLD HV UHJXOHQ SHO 5HJODPHQW GH %DL[D
7HQVLy D H[FHSFLy GHOV FDEOHMDWV GH 'DGHV L 9tGHR OHV UHJOHV GH OHV TXDOV VyQ HVSHFLILTXHV GHO
IDEULFDQWGHO·HTXLSWUDFWDW

6XSRUWDWV VyQ VLVWHPHV TXH UHTXHUHL[HQ XQ HOHPHQW ItVLF SHULPHWUDO SHU D OD VHYD ,QVWDOÃODFLy
$VVHWMDWVWDQTXHVPXUVHWF VHQWHOVPpVFRPXQVLKRPRORJDWV
•

,QHUFLDOV 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
  'LVSRVLWLX FRQVWUXwW SHU XQD PDVVD LQHUWD TXH HV
WURED HQ HTXLOLEUL L V·DFWLYD TXDQ OHV YLEUDFLRQV SURGXwGHV D OD VXSHUItFLH YLJLODGD
VREUHSDVVHQ HO OOLQGDU SUHGHWHUPLQDW $TXHVW HOHPHQW HV GHQRPLQD VHQVRU &DGD
VLVWHPD HVWj IRUPDW SHU XQ QRPEUH GHWHUPLQDW GH VHQVRUV L OD XQLWDW DQDOLW]DGRUD R
SURFHVVDGRU(OQRPEUHGHVHQVRUVGHSHQGUjGHOD]RQDYLJLODGDQRVHQWUHFRPDQDGD
OD LQVWDOÃODFLy GH PpV GH WUHQWD HOHPHQWV HQ FDS ]RQD L OD VHSDUDFLy HQWUH HOOV QR
VREUHSDVVDUjHOVWUHVPHWUHV P (OSURFHVVDGRU DQDOLW]DHOVVHQ\DOV SURFHGHQWVGHOV
VHQVRUVGHWHUPLQDQWHOOOLQGDUG·DODUPDHQIXQFLyGHOQRPEUHGHVHQ\DOVUHEXWVODVHYD
LQWHQVLWDWLIUHTqQFLDDPETXqHVUHSHWHL[HQHQHOWHPSV7RWVDTXHVWVSDUjPHWUHVVyQ
DMXVWDEOHV

•

6LVWHPDGHGHWHFFLyFRQVWLWXwWSHUXQFRQMXQWGHILOV
)LOVWHVDWV6tPEROUHSUHVHQWDWLX
R FDEOHV G·DFHU VRWPHVRV D XQ HVIRUo GH WUDFFLy GHWHUPLQDW TXH V·DFWLYD HQ YDULDU OD
VHYDWHQVLyPHFjQLFD/·HOHPHQWEjVLFGHGHWHFFLypVHOSDOVHQVRUHQHOTXHV·LQVWDOÃOHQ
WDQWHV FDSV G·DFWLYDFLy HOHFWURPHFjQLFD FRP D DOWXUD HV YXOJXL SURWHJLU L D HOOHV HV
WUREHQDQFRUDWVHOVILOVWHQVRUVQRKDYHQWGHVREUHSDVVDUPDLHOVYLQWLFLQFFHQWtPHWUHV
FP GHVHSDUDFLyHQWUHILOV/DGLVWjQFLDPj[LPDHQWUHSDOVVHQVRUVQRVREUHSDVVDUj
HOV FLQTXDQWD PHWUHV  P KDYHQW GH FROÃORFDUVH DTXHVWV DO FHQWUH GH GRV SDOV
G·DQFRUDWJH L HO SHUtPHWUH Pj[LP D FREULU QR VREUHSDVVDUj HOV FLQTXDQWD TXLOzPHWUHV
 NP  VHPSUH GLVWULEXwWV HQ ]RQHV Pj[LPHV GH FLQFFHQWV PHWUHV  P  /D WHQVLy
G·DMXVWDWUDFFLy GH FDGDVFXQGHOVILOVHVWDUjFRPSUHVD HQWUH FLQF  LGHX   TXLORV
GHSHQHQWG·HOODODVHQVLELOLWDWTXHHVSUHWpQDFRQVHJXLU7RWVHOVVHQ\DOVSURFHGHQWVGHOV
HOHPHQWV VHQVRUV HV UHEHQ ,QGLYLGXDOPHQW HQ O·XQLWDW SURFHVVDGRUD RQ V·HVWDEOHL[HQ
GHIRUPDYDULDEOHHOVDMXVWRVGHOOOLQGDUG·DODUPDHQFDGD]RQD

•

&DEOH PLFURIzQLF 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
 6LVWHPD FRQVWLWXwW SHU XQ FDEOH FRD[LDO
G·HIHFWH PLFURIzQLF FDSDo GH FDSWDU YLEUDFLRQV GH EDL[D IUHTqQFLD JHQHUDGHV D OD
VXSHUItFLH YLJLODGD (IHFWH WULERHOpFWULFR   %jVLFDPHQW HO VLVWHPD HV FRPSRQ G·XQD
XQLWDW GH FRQWURO DPE FDSDFLWDW SHU D VLV ]RQHV XQ SURFHVVDGRU GH VHQ\DOV SHU FDGD
]RQD L WUHVFHQWV PHWUHV GH FDEOH FRD[LDO Pj[LP SHU FDGD SURFHVVDGRU /D XQLWDW GH
FRQWURO GLVSRVD D PpV GHOV FLUFXLWV G·DMXVW L VHQ\DOLW]DFLy G·XQ VLVWHPD G·jXGLR TXH
SHUPHW LGHQWLILFDU DPE JUDQV SRVVLELOLWDWV O·RULJHQ GH OD SHUWRUEDFLy HQ FDGD ]RQD GH
IRUPDLQGHSHQGHQW$TXHVWVLVWHPDRIHHL[XQDOWQLYHOOGHVHJXUHWDWSHUTXqVyQIjFLOPHQW
GHWHFWDEOHV OHV IDOVHV DODUPHV (Q FRQWUDSDUWLGD H[LJHL[ XQD SHUIHFWD LQVWDOÃODFLy VREUH
WDQTXHV R PDoRQHULD L XQ DMXVW GH OOLQGDUV PROW FXUHV GHSHQHQW GH O·HQWRUQ GH FDGD
]RQDLGHOVDJHQWVH[WHUQV D TXq HVWURELVRWPHVD $TXHVWVDMXVWRVKDG·H[HFXWDUORVHO
VXEPLQLVWUDGRUGHVSUpVGHUHDOLW]DUXQGHWDOODWHVWXGLHQFDGD]RQD

•

(VSRGHQDVVRFLDUGLYHUVRVVLVWHPHVHQXQSHUtPHWUHTXDQODORQJLWXGGHOWDQFDDL[tKR
UHTXHUHL[L

(OV HTXLSV TXH XWLOLW]LQ SHU DO VHX IXQFLRQDPHQW OD ;DU[D 7HOHIyQLFD KDXUDQ G·KDYHU HVWDW
KRPRORJDWVSHUDTXHVWDHQWLWDW
(OV HTXLSV GH FRPXQLFDFLRQV FRPSOLUDQ OHV UHFRPDQDFLRQV GHO &&,5 &RPLWq &RQVXOWLX
,QWHUQDFLRQDOGH5jGLR L&&,77 &RPLWq&RQVXOWLX,QWHUQDFLRQDOGH7HOqJUDIVL7HOqIRQV 

(/(0(176)21$0(17$/6
(/(0(176)21$0(17$/6
&217,1*87
(OFRQWLQJXWG·DTXHVW$UWLFOHHVUHIHUHL[DOHVFDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVLFRQGLFLRQVUHTXHULGHVHQ
HOV HOHPHQWV L HTXLSV GH VHJXUHWDW TXH GH IRUPD SUjFWLFD DMXGLQ D OD VHYD LGHQWLILFDFLy VHQVH
PHQ\VFDEDPHQWTXHHQHOOVHVFRPSOHL[LFRPDPtQLPHOFRQWLQJXWGHO·$UWLFOH
/HV FRQGLFLRQV UHTXHULGHV IL[HQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV WqFQLTXHV JHQHUDOV TXH KDQ GH VDWLVIHU HOV
HTXLSVLHOHPHQWVIRQDPHQWDOVG·XQDLQVWDOÃODFLyGHVHJXUHWDWLHVGHILQHL[HQHOVPqWRGHVG·DVVDLJ
DTXqKDQGHVRWPHWUH·VHOVHTXLSVTXqHVGHVFULXHQ
$PEFDUjFWHUJHQHUDO
•

/·HTXLS L HOV HOHPHQWV G·XQD LQVWDOÃODFLy KDQ GH WHQLU LQGLFDFLRQV VXILFLHQWV SHU VHU
LGHQWLILFDWVVHQVHULVFG·HUURU QRPGHOIDEULFDQWPRGHOWLSXVVqULHHWF 

•

(OV UHVWDQWV HTXLSV TXH FRPSRQHQ XQD LQVWDOÃODFLy KDQ GH FRUUHVSRQGUH D PRGHOV
DFFHSWDWVSHUO·$MXQWDPHQWVLHVFDX

6,67(0(6'('(7(&&,Ð'(),1,&,216
&RQMXQW G·HOHPHQWV HOHFWUzQLFV R HOHFWURPHFjQLFV FRQFDWHQDWV R DwOODWV TXH YLJLOHQ
SHUPDQHQWPHQW XQD jUHD R ]RQD GHWHUPLQDGD LQIRUPDQW D GLVWjQFLD HOV FDQYLV GH FRQGLFLy
KDJXWVHQXQWHPSVSUHGHWHUPLQDWTXHHVGHQRPLQDUHVSRVWD
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVLTXDOLWDWVWqFQLTXHVH[LJLEOHVDOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyHVUHFXOOHQVHJRQVHOV
GLIHUHQWVWLSXVHQ

6LVWHPHV3HULPHWUDOV&ODVVHV
$XWRVXSRUWDWVVyQHOVTXHHOSURSLHTXLSDQFRUDWDOVzORSDUDPHQWYLJLODXQDOtQLDR]RQDG·XQ
SHUtPHWUHVHQWHOVPpVFRPXQVKRPRORJDWV
•

%DUUHUD GH UDMRV LQIUDURMRV 6tPERO UHSUHVHQWDWLX         eV XQ GLVSRVLWLX HQ TXq HV
SURGXHL[ OD PLVVLy L UHFHSFLy G·XQ IHL[ GH OOXP LQIUDURMD PRGXODGD TXH V·DFWLYD HQ VHU
LQWHUURPSXWHOGLWIHL[/DVHYD FRQILJXUDFLyGHSHQGUjGHO·DOWXUDLGLVWjQFLDDSURWHJLU
DVVRFLDQW HQ OtQLD YHUWLFDO TXDQWV WUDQVPLVVRUV L UHFHSWRUV DOWHUQDWV HQ FDGD FROXPQD
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%DUUHUDGHPLFURRQHV6tPEROUHSUHVHQWDWLX
eVXQGLVSRVLWLXEDVDWHQO·HPLVVLy\
UHFHSFLyG·XQVHQ\DOGH6+)FRGLILFDGDHQODEDQGDGH+]TXHGHWHFWDXQDLQWUXVLy
TXDQ pV LQWHUFHSWDGD WRWDOPHQW R SDUFLDOPHQW OD ]RQD SURWHJLGD (V FRQILJXUD FDGD
VLVWHPD DPE XQ HPLVVRU L XQ UHFHSWRU DVVRFLDQW WDQWV VLVWHPHV FURDWV FRP VLJXLQ
QHFHVVDULV SHU FREULU O·jUHD D SURWHJLU /D GLVWjQFLD Pj[LPD HQWUH HPLVVRUUHFHSWRU QR
VXSHUDUjHOVGRVFHQWVFLQTXDQWDPHWUHVGHSHQHQWO·DOWXUDDTXqKDQG·LQVWDOÃODUVHHOV
HTXLSVGHODFRQILJXUDFLyGHOWHUUHQ\LODGLVWjQFLDDFREULUWHQLQWSUHVHQWTXHOD]RQDGH
GHWHFFLyFUHDGDHQWUHHPLVVRUUHFHSWRUWpIRUPDGHSXUDPEXQDDPSOjULDPj[LPDDO
FHQWUHGHFHQWGHXFHQWtPHWUHV FP 
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•

$OWUHV VLVWHPHV 'LQV DTXHVW $SDUWDW KL KD DOWUHV VLVWHPHV GH GHWHFFLy TXH SHU OD VHYD
SRFD ILDELOLWDW DOW FRVW GH PXQWDWJH R SHULOORVLWDW QR HV FRQWHPSOHQ &DSDFLWDWLX
WDQTXHVHOHFWULILFDWVILEUDzSWLFD 

(QWHUUDWVVyQVLVWHPHVHQTXqHOVVHXVHOHPHQWVHVWDQGLVVHQ\DWVSHUVHULQVWDOÃODWVVRWDGHOVzOHQ
XQDFRWDFRPSUHVDHQWUHPHQ\VTXLQ]HFHQWtPHWUHV FP DPHQ\VTXDUDQWDFHQWtPHWUHV 
FP GHSHQHQWGHOVHXWLSXVLSUHVWDFLRQV
•

•

•

  'LVSRVLWLX VHQVLEOH D OHV GLIHUqQFLHV GH
'HWHFWRU KLGUjXOLF 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
SUHVVLy SURGXwGHV DO VHX FLUFXLW KLGUjXOLF (VWj FRQVWLWXwW SHU GRV WXEV SQHXPjWLFV
HQWHUUDWVDXQDFRWDGHPHQ\VTXDUDQWDFHQWtPHWUHV FP LVHSDUDWVHQWUHVLSHUXQD
GLVWjQFLDG·XQPHWUHLPLJ P SOHQVG·DLJXDDXQDSUHVVLyQRVXSHULRUDGRVTXLORV
 NJ  XQLWV SHU XQD YjOYXODGH FRPSHQVDFLyHQ XQ H[WUHP L XQ JUXS VHQVRU HQ O·DOWUH
TXH GHWHFWD OHV GLIHUqQFLHV GH SUHVVLy TXH HV JHQHUHQ DOV WXEV HQ SURGXLUVH XQD
SHUWRUEDFLy/DGLVWjQFLDPj[LPDDFREULUSHUFDGDJUXSVHQVRUTXHFRQIRUPDXQD]RQD
pV GH GRVFHQWV PHWUHV  P  GLYLGLWV HQ GRV VXE]RQHV GH FHQW PHWUHV  P 
FDGDVFXQD&DGD]RQDRJUXSVHQVRUGLVSRVDG·XQDQDOLW]DGRULQGHSHQGHQWRQHVUHEHQ
HOVVHQ\DOVRULJLQDWVSHUOHVGLIHUqQFLHVGHSUHVVLyLHQHOOV·DMXVWHQHOVOOLQGDUVG·DODUPD
(Q HO VHX PXQWDWJH KD GH WHQLUVH SUHVHQW OD SUHVqQFLD G·DUEUHV R HOHPHQWV TXH
SURGXHL[HQYLEUDFLRQVEUXVTXHVHQODVHYDEDVH WRUUHVG·DQWHQHVSDOVGHOtQLDHOqFWULFD
FDUUHWHUHV HWF  KDYHQW GH UHVSHFWDU HQ DTXHVWV FDVRV XQD GLVWjQFLD PtQLPD D OD
LQVWDOÃODFLy GH TXLQ]HPHWUHV$TXHVW VLVWHPD pV FRQVLGHUDWG·DOWD VHJXUHWDW SHU ODVHYD
JUDQILDELOLWDWGLItFLOGHWHFFLyYLVXDOLYHUVDWLOLWDWG·LQVWDOÃODFLy
6tVPLF 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
 'LVSRVLWLX FRQVWLWXwW SHU XQ WUDQVGXFWRU FDSDo GH
FDSWDU YLEUDFLRQV SURGXwGHV HQ O·HQWRUQ GHO OORF HQ TXq HV WURED HQWHUUDW HQ GHWHFWDU
O·HQHUJLD VtVPLFD TXH SURGXHL[ O·HIHFWH G·XQD LQWUXVLy (O VHQVRU VtVPLF EjVLFDPHQW pV
XQDERELQDVXVSHVDHQXQFDPSPDJQqWLFIL[TXHGHWHFWDOHVYLEUDFLRQVSURGXwGHVDOD
VXSHUItFLH L OHV FRQYHUWHL[ HQ LPSXOVRV HOqFWULFV 6·LQVWDOÃOD D XQD FRWD GH PHQ\V YLQW
FHQWtPHWUHV  FP  L OD VXSHUItFLH GH GHWHFFLy DFRQVHJXHL[ XQ UjGLR GH VLV   D GHX
  PHWUHV SHU D SHUVRQHV L ILQV D TXDUDQWD PHWUHV  P  SHU D YHKLFOHV (V SRGHQ
DVVRFLDU GLYHUVRV VHQVRUV HQ XQD XQLWDW DQDOLW]DGRUD TXH FRQWUROD XQD ]RQD QR VHQW
UHFRPDQDWTXHVREUHSDVVLQHOQRPEUHGHYLQWLFLQF  XQLWDWV
&DEOHV UDGLDQWV 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
 6LVWHPD FRQVWLWXwW SHU XQ R PpV FDEOHV
UDGLDQWV GH VHQ\DOV HOHFWURPDJQqWLFV L XQR PpV FDEOHVGHUHFHSFLyTXH DFWXHQ FRP D
DQWHQHV UHFHSWRUHV HQWHUUDWV WRWV HOOV SDUDOÃOHODPHQW D XQD FRWD GH PHQ\V WUHQWD
FHQWtPHWUHV   FP  L VHSDUDWV HQWUH VL G·XQ   D WUHV   PHWUHV (O QRPEUH GH
FRQGXFWRUV HQWHUUDWV GHSHQGUj GH O·DPSOjULD TXH HV YXOJXL SURWHJLU DO SHUtPHWUH (O
IXQFLRQDPHQWG·DTXHVWVLVWHPDFRQVLVWHL[HQGRVFDEOHVFRD[LDOVGHWLSXVHVSHFLDODTXq
VH·OV KDQ SUDFWLFDW XQHV UDQXUHV HQHO VHX DSDQWDOODPHQW G·XQD ORQJLWXG G·RQDWDO TXH
SHUPHWTXHO·HQHUJLDHOqFWULFDG·XQG·HOOVVLJXLUDGLDGDLUHEXGDHQO·DOWUH/DGLVWjQFLD
HQWUH UDQXUHV L OD IUHTqQFLD GH WUDQVPLVVLy GHWHUPLQHQ OD IRUPD GHO FDPS
HOHFWURPDJQqWLF TXH HQ VHU LQWHUFHSWDW SHU XQ REMHFWH HQ PRYLPHQW YDULD OD VHYD
FRPSRVLFLySURGXLQWVHODGHWHFFLyG·DODUPD/·DMXVWGHOOOLQGDUG·DODUPDpVIXQFLyGHOD
PDVVD GH O·REMHFWH L GH OD YHORFLWDW GHO PRYLPHQW HQ XQ WHPSV SUHGHWHUPLQDW /D
FREHUWXUD HQ OtQLD Pj[LPD SHU ]RQD pV GH WUHVFHQWV PHWUHV  P  QR VHQW
UHFRPDQDEOHDVVRFLDUPpVGHGHX]RQHVHQXQQRPpVVLVWHPD

'HWHFWRUVG·LQWHULRU&ODVVHV
'RQDGD OD JUDQ YDULHWDW G·HOHPHQWV GHWHFWRUV G·LQWUXVLy H[LVWHQWV HQ HO PHUFDW HO IXQFLRQDPHQW
GHO TXDO pV VLPLODU L GLIHUHQW OD VHYD GHQRPLQDFLy R WLSXV GHSHQHQW GHO IDEULFDQW TXH HOV
KRPRORJDDFRQWLQXDFLyHVGHVFULXHQHOVWLSXVIRQDPHQWDOV
(OHFWURPHFjQLFV 'HWHFWRUV TXH V·DFWLYHQ HQ H[HUFLU VREUH HOOV XQD SUHVVLy R GHVSODoDPHQW
'RQDGD OD VHYD IjFLO YLRODFLy QRPpV V·XWLOLW]HQ FRP D VHQ\DOLW]DFLy LQIRUPDWLYD R DVVRFLDWV D
VLVWHPHVRSHUDWLXVGHFRQWURO

&RQWDFWH PDJQqWLF 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
 (OHPHQW FRQVWLWXwW SHU XQ FRQWDFWH PHFjQLF L XQ
LPDQW SHUPDQHQW TXH HQ YDULDU VREUH HOO XQD PDVVD PHWjOÃOLFD RULJLQD OD VHYD DFWLYDFLy eV HO
PpVHOHPHQWDOGHOVGHWHFWRUVLV·XVDDPEJUDQJHQHURVLWDWHQODVHQ\DOLW]DFLyGHSRUWHVLILQHVWUHV
XWLOLW]DQWVH GH IRUPD SXQWXDO R DVVRFLDW HQ VqULHV VHJRQV OD ]RQD D YLJLODU (OV WLSXV L
FDUDFWHUtVWLTXHVYDULHQ VHJRQVHO IDEULFDQW SHUz OD VHYD GLYLVLy UHDO pV GH EDL[D L DOWD SRWqQFLD
XWLOLW]DQWFDGDWLSXVVHJRQVODGLPHQVLyItVLFDGHOHVSRUWHVRILQHVWUHVDFRQWURODU



&DSDFLWDWLX 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
'LVSRVLWLX TXHV·DFWLYD DPE OD YDULDFLy GH FDSDFLWDW TXH
HVSURGXHL[HQDSUR[LPDUVHDO·HOHPHQWVHQVRU(OHPHQWSRFXWLOLW]DWGRQDWHOVHXDOWSHUFHQWDWJH
GH IDOVHVDODUPHV FRLQFLGHQWVDPEFDQYLVDWPRVIqULFV R DPELHQWDOV1RPpVV·LQVWDOÃODHQORFDOV
FOLPDWLW]DWV L SHU SURWHJLU REMHFWHV YDOXRVRV GH SRF YROXP /·DMXVW GHO OOLQGDU G·DODUPD pV PROW
GHOLFDWKDYHQWGHGHWHFWDUFRPDPtQLPXQDYDULDFLyGHFDSDFLWDWGHS)
'HWHFWRU GH PRYLPHQW 9tGHR VHQVRU 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
 'LVSRVLWLX TXH XWLOLW]D FRP D
VHQ\DO GH GHWHFFLy HO YtGHR WUDQVPqV SHU XQD FjPHUD GH WHOHYLVLy HQ SURGXLUVH XQD YDULDFLy
SUHGHWHUPLQDGDGHQLYHOOOXPtQLFDOD]RQDYLJLODGD7RWVHOVYLGHRVHQVRUVHVWDQFRQWURODWVSHUXQ
PLFURSURFHVVDGRUTXHGHSHQHQWGHODVHYDFDSDFLWDWRIHUHL[XQDjPSOLDJDPPDGHSUHVWDFLRQV
SHU OD TXDO FRVD GLItFLOPHQW HV SRGHQ UHVXPLU FRQGLFLRQDQWV IRQDPHQWDOV (V UHFRPDQD OD VHYD
LQVWDOÃODFLyHQUHFLQWHVFREHUWV
 'HWHFWRU FRQVWLWXwW IRQDPHQWDOPHQW
'HWHFWRU GH PRYLPHQW XOWUDVzQLF 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
SHU XQ HPLVVRU L XQ UHFHSWRU G·XOWUDVRQV TXH V·DFWLYD HQ SURGXLUVH GHWHUPLQDGHV YDULDFLRQV GH
IUHTqQFLDHQHOVHQ\DOUHIOHFWLWRULJLQDWSHUXQFRVHQPRYLPHQW (IHFWH'RSSOHU /DIUHTqQFLD
GH IXQFLRQDPHQWHVWj FRPSUHVDHQWUHN+]L  N+]HYLWDQWDL[t TXHVLJXLDXGLEOH SHUO·RwGD
KXPDQD(OFDPSGHGHWHFFLyGHSHQHQWGHOWLSXVXWLOLW]DWHVWDUjFRPSUqVHQWUHFLQF LYLQWL
FLQF  PHWUHVLODYHORFLWDWPtQLPDGHO·REMHFWHGHWHFWDWPV



'HWHFWRU G·LQIUDURMRV SDVVLXV 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
 'HWHFWRU TXH FDSWD OD YDULDFLy GH
UDGLDFLy LQIUDURMD TXH JHQHUHQ HOV HOHPHQWV TXH SHUWRUEHQ XQD ]RQD YLJLODGD FRV KXPj R
DQLPDO   $TXHVW GHWHFWRU UHDFFLRQD QRPpV HQIURQW GH YDULDFLRQV UjSLGHV GH WHPSHUDWXUD
H[FORHQWHOVLQFUHPHQWVSURGXwWVSHUDJHQWVDPELHQWDOV(OFRVKXPjHPHWXQDUDGLDFLyLQIUDURMD
D WHPSHUDWXUD DPELHQWDO GH  P: GH SRWqQFLDHQ XQD ORQJLWXG G·RQD GH  SP OOLQGDU TXH
VHUYHL[ G·DMXVW HQ HO GHWHFWRU $ IL G·HOLPLQDU DOWUHV IRQWV GH UDGLDFLy OOXP VRODU IRFXV HWF  HV
PXQWHQILOWUHVTXHSHUPHWLQHOSDVGHIUHTqQFLHVFRPSUHVHVHQWUHLSP/D]RQDGHGHWHFFLy
HV WURED FRPSUHVD QRUPDOPHQW HQWUH WUHV   L TXLQ]H   PHWUHV DPE XQ DQJOH GH FHQW YLQW
JUDXV  QRKDYHQWG·XWLOLW]DUPDLHQ HVSDLVRQODOOXPVRODUVLJXLGLUHFWDQLHQDPELHQWV
DPEIRQWVJHQHUDGRUHVGHFDORU
'HWHFWRUGHPLFURRQHVSHUHIHFWH'RSSOHU6tPEROUHSUHVHQWDWLX
.'LVSRVLWLXFRQVWLWXwWSHUXQ
HPLVVRU L UHFHSWRU GH PLFURRQHV TXH V·DFWLYD HQ SURGXLUVH GHWHUPLQDGHV YDULDFLRQV GH
IUHTqQFLD HQ HO VHQ\DO UHIOHFWLW SHU XQ FRV HQ PRYLPHQW HV GHQRPLQD YXOJDUPHQW VLVWHPHV GH
UDGDU (OVHXIXQFLRQDPHQWpVDQjOHJDOVGHWHFWRUVG·XOWUDVzH[FHSWHHQODIUHTqQFLDXWLOLW]DGD
TXHHQDTXHVWVHTXLSVVROHVWDUHQODEDQGDGH*+]HTXLYDOHQWDXQDORQJLWXGG·RQDGHWUHV
FHQWtPHWUHV  FP  VHQW HO VHX SULQFLSDO DYDQWDWJH HQIURQW G·DTXHVWV OD VHYD UDSLGHVD GH
UHVSRVWDILDELOLWDWLSRGHUGHWHFWDUREMHFWHVOODQoDWVG·RULJHQQRDQLPDO
 'LVSRVLWLX FDSDo GH FDSWDU L YLEUDU D OD
'HWHFWRU SLH]RHOqFWULF 6tPERO UHSUHVHQWDWLX
IUHTqQFLD GH UXSWXUD G·XQ YLGUH EDVDW HQ O·HIHFWH SLH]RHOqFWULF TXH SRW VHU GHILQLW FRP OD
SRODULW]DFLy HOqFWULFD TXH Wp OORF HQ FHUWV YLGUHV TXDQ VyQ VRWPHVRV D O·DFFLy GH IDWLJXHV
PHFjQLTXHV (O PDUJH GH IUHTqQFLHV TXH DGPHW VHJRQV OD VHYD XWLOLW]DFLyHVWj FRPSUqV HQWUH
N+]L0+]
(OVGHWHFWRUVGHVFULWVHQO·$SDUWDWPDLV·LQVWDOÃOHQLQGHSHQGHQWPHQWVLQyFRQFDWHQDWVHQXQ
VLVWHPDFHQWUDOLW]DWRQV·DQDOLW]HQHOVVHXVVHQ\DOVLHVJHQHUHQOHVDOLPHQWDFLRQV

&DQDOLW]DFLRQVLFDEOHMDWV

(OHFWURPDJQqWLFV 'HWHFWRUV O·DFWLYDFLy GHO TXDO V·HIHFWXD HQ H[HUFLU XQDSUHVVLy R GHVSODoDPHQW
VREUHHOOVJHQHUDQWXQVHQ\DOGHFRUUHQWHOqFWULF LPSXOV TXHLQGLFDODVHYDFRQGLFLyG·DODUPD
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/HV FDQDOLW]DFLRQV L FDEOHMDWV GHOV GHWHFWRUV TXH SHU OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV QR SUHFLVHQ XQ
WUDFWDPHQWHVSHFLDOV·HIHFWXDUDQG·DFRUGDPEHO5HJODPHQWGH%DL[D7HQVLy
/D UHVWD GH GHWHFWRUV TXH SHU OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV UHTXHUHL[LQ XQ WUDFWDPHQW HVSHFLDO HQ
FDEOHMDWV L FDQDOLW]DFLRQV RUGHQDW SHO IDEULFDQW HVWDUDQ GHVFULWV HQ HOV IXOOV WqFQLFV TXH
DFRPSDQ\LQDO·HTXLS
6HUjVHPSUHFRQGLFLy,QGLVSHQVDEOHTXHOHVOtQLHVG·XQLyHQWUHHOGHWHFWRULODXQLWDWDQDOLW]DGRUD
HVWLJXLQ VHQVDWV L SURWHJLWV FRQWUD PDQLSXODFLRQV IUDXGXOHQWHV 'H OD PDWHL[D PDQHUD HVWDUDQ
DXWRSURWHJLGHVOHVFDL[HVGHFRQQH[LyLGHULYDFLy

&21752/'·$&&(6626'(),1,&,216
(O&RQWUROG·$FFHVVRVDXQHGLILFLRjUHDGHVHJXUHWDWWpFRPDREMHFWLXIRQDPHQWDOFRPSURYDU
OD LGHQWLWDW GH OHV SHUVRQHV TXH D HOO DFFHGHL[HQ L HOV PDWHULDOV L REMHFWHV TXH HV SUHWHQHQ
,QWURGXLUDVVHJXUDQWVHTXHHQDPEGyVFDVRVVyQHOVDXWRULW]DWVSHUODUHJODPHQWDFLyYLJHQW
(OV FRQWUROV G·DFFHVVRV SRGHQ VHU 0DQXDOV $XWRPjWLFV L 0L[WRV VHJRQV XWLOLW]LQ QRPpV VHQVRUV
KXPDQVPLWMDQVHOHFWUzQLFVRDPEGyVFRQMXQWV
(OFRQWUROG·DFFHVVRVPpVJHQHUDOLW]DWpVHOPL[WTXHXWLOLW]DHOVPLWMDQVHOHFWUzQLFVDGHTXDWVLHOV
VXILFLHQWV UHFXUVRV KXPDQV SHU DWHQGUH·OV $ HOO HQV UHIHULUHP HQ HO SUHVHQW $SDUWDW SHU
FRQVLGHUDUKRGHPDMRU,QWHUqV

&RPSRVLFLy%jVLFDGHO&RQWUROG·$FFHVVRV
%jVLFDPHQWXQFRQWUROG·DFFHVVRVHVWDUjFRPSRVWSHUXQVPLWMDQVHOHFWUzQLFVTXHSHUPHWLQHOSDV
DO·jUHDGHVHJXUHWDWG·DTXHOOHVSHUVRQHVSUqYLDPHQWDXWRULW]DGHVLDOVHXWRUQUHYLVLQGHIRUPD
DXWRPjWLFDHOVHPEDOXPVPDWHULDOVRREMHFWHVGHTXqVLJXLQSRUWDGRUV
'LQV HO FRQWH[W DQWHULRU GLVSRVDUj GHOV PLWMDQV VXILFLHQWV UHFXUVRV KXPDQV DMXGDWV SHU PLWMDQV
WqFQLFV  FDSDoRV G·LGHQWLILFDU L DU[LYDU GRFXPHQWDFLy G·DOWUHV SHUVRQHV TXH VHQVH HVWDU
DXWRULW]DGHVSUqYLDPHQWQHFHVVLWLQDFFHGLUDO·jUHDGHVHJXUHWDWDOHDWzULDPHQWSHUWUHEDOOVJHVWLy
RYLVLWD

$OWUHV PLWMRV G·,GHQWLILFDFLy PpV VRILVWLFDWV L GHQRPLQDWV G·$/7$ 6(*85(7$7 FRQVLVWHL[HQ HQ XQ
DQjOLVLGHO·HPSUHPWDGDFWLODUPjHPLVVLyLQIUDURMDGHODFDUDYHXHWFODLQVWDOÃODFLyLGHOTXDO
PDQWHQLPHQWVyQPROWFRVWRVRVLFRPSOH[RV

/HFWRUVGHWDUJHWD
(OHPHQW TXH SHUPHW OOHJLU OD ,QIRUPDFLy HQUHJLVWUDGD HQ OHV WDUJHWHV G·LGHQWLILFDFLy DU[LYDU OHV
VHYHVGDGHVLDXWRULW]DUHOSDVDOD]RQDGHVHJXUHWDW
(O OHFWRU GH WDUJHWHV VHUj VHOHFFLRQDW G·DFRUG DPE HO WLSXV GH WDUJHWD HOHJLW VHQW OHV VHYHV
FDUDFWHUtVWLTXHVLPqWRGHG·LQVWDOÃODFLyHOVIL[DWVSHOIDEULFDQW
(OV OHFWRUV SRGHQ VHU DXWzQRPV R SHULIqULFV (OV SULPHUV VyQ FDSDoRV VHQVH XQ DOWUH HOHPHQW
G·DXWRULW]DU L DU[LYHQ OD LQIRUPDFLy (O OHFWRU SHULIqULF HVWj FRQWURODW SHU XQ PLFURSURFHVVDGRU
FHQWUDOHQTXqHVWUREHQOHVEDVHVGHGDGHVHVWDEOLQWVHXQGLjOHJHQWUHDPEGyVHOHPHQWVDEDQV
GHGHFLGLUVLV·DXWRULW]DO·HQWUDGDLV·RUGHQDO·DU[LXGHOHVGDGHVHQUHJLVWUDGHV

8QLWDWSHULIqULFDGHFRQWURO
(OHPHQWDVVRFLDWDOFRQWUROG·DFFHVVRVTXHSHUPHW,QWURGXLUGDGHVLDXWRULW]DUO·DFFpVGHSHUVRQHV
TXHSUqYLDPHQWQRKDQHVWDWDXWRULW]DGHV YLVLWHVWUHEDOOVJHVWLyHWF 
%jVLFDPHQWHVWDUjFRPSRVWDSHUXQDSDQWDOODLXQWHFODWDOIDQXPqULFLVHUjRSHUDGDSHUSHUVRQDO
GHGLFDWD6HJXUHWDW

0LFURSURFHVVDGRU&HQWUDO
(OHPHQWTXHFRQWURODDU[LYDLDXWRULW]DOHVLQIRUPDFLRQVSURFHGHQWVGHOHVXQLWDWVSHULIqULTXHV
/DVHYDFDSDFLWDWLSURJUDPDFLyVHUDQHQIXQFLyGHOHVQHFHVVLWDWVGHODLQVWDOÃODFLyHQFDUDTXH
HQ HO PHUFDW HV SUHVHQWHQ FRP D SHWLWD FDSDFLWDW ILQV D XQ FRQWURO GH FHQW SHUVRQHV PLWMD
FDSDFLWDWILQVDFLQFFHQWHVSHUVRQHVLJUDQFDSDFLWDWPpVGHFLQFFHQWHVSHUVRQHV
/DSURJUDPDFLyFRQWHPSODUjFRPDPtQLP
•

$U[LXKLVWzULF

•

$OWHV

•

%DL[HV

6HUDQ FRQVWUXwGHV HQ PDWHULDOV QR YLRODEOHV L GH GLItFLO IDOVLILFDFLy SRUWDQW LPSUHVHV D OD SDUW
DQWHULRUODIRWRJUDILDQRPL'1,GHODSHUVRQDDXWRULW]DGDLVHQ\DOLW]DWHQFRORUVFULGDQHUVHOVHX
QLYHOO G·DXWRULW]DFLy ,QVHULW HQ OD SUzSLD WDUJHWD L GH IRUPD QR YLVLEOH HV FRGLILFDUDQ OHV FODXV
QHFHVVjULHVSHUDOFRQWURODXWRPjWLFGHSDVLREHUWXUDGHOHVjUHHVGHVHJXUHWDW

•

+RUDULV

•

$XWRULW]DFLRQVHVSHFLDOV

•

$FFHVVRVD]RQHVUHVWULQJLGHV

(VGLVSRVDUjG·XQDOWUHWLSXVGHWDUJHWDGHQRPLQDGDGHYLVLWDRWUjQVLWFRGLILFDGDLVHQ\DOLW]DGD
VHJRQV HO QLYHOO TXH HV GHVLWMD DXWRULW]DU TXH V·DVVLJQDUj D XQD SHUVRQD TXH VHQVH HVWDU
DXWRULW]DGDSUqYLDPHQWVLJXLQHFHVVDULHIHFWXDUKRHQDTXHVWPRPHQW

•

3RVVLELOLWDWG·H[WUHXUHOOLVWDWV

•

&ODXVPHVWUHVG·DFFpVDODVHYDRSHUDWLYD

([LVWHL[HQ HQ HO PHUFDW LQQXPHUDEOHV WLSXV GH WDUJHWHV G·LGHQWLILFDFLy OD IDEULFDFLy L GHO TXDO
FRQILJXUDFLy KDQ HVWDW REMHFWH GH SDWHQWV LQGLYLGXDOLW]DGHV L TXH VH VXEPLQLVWUHQ HOOHV R HOV
PLWMDQVGHFRQIHFFLySHOIDEULFDQWDXWRULW]DWVHJRQVHOWLSXVGHFRQWUROHOHJLW

•

6RUWLGHVSHUDFRQQH[LyG·LPSUHVVRUD

•

3DQWDOODGHSUHVHQWDFLyGHPHQ~VLUHVXOWDWV

•

7HFODWDOIDQXPqULFRSHUDWLX

7DUJHWDG·,GHQWLILFDFLy3HUVRQDO
eV HO GLVWLQWLX R DFUHGLWDFLy SHUVRQDO TXH SHUPHW LGHQWLILFDU XQD SHUVRQD DXWRULW]DGD D SDVVDU L
URPDQGUHHQO·jUHDGHVHJXUHWDW

(OVPRGHOVPpVXVDWVHQHOPHUFDWVyQ
•

7DUJHWDDPEEDQGDPDJQqWLFDLQFRUSRUDGDRQHVFRGLILTXHQOHVFODXV

•

7DUJHWD GH FRGL FDSDFLWDWLX HQ OD TXH HO VXEPLQLVWUDGRU IDFLOLWD HO VXSRUW RQ DO VHX
LQWHULRUHVWDQGLVSRVDWVHOVHOHPHQWVTXHFRQILJXUHQODFRGLILFDFLyXQLQWDDTXHVWVXSRUW
OHVGDGHVDVVHQ\DODGHVHQHOSDUjJUDI

'LVSRVDUj G·XQD DOLPHQWDFLy LQLQWHUURPSXGD SURGXwGD SHU XQD IRQW 6$, R VLPLODU FDSDo GH
PDQWHQLU OHV PHPzULHV YROjWLOV GXUDQW VHWDQWDGRV KRUHV L O·RSHUDWLYLWDW FRPSOHWD GHO VLVWHPD
GXUDQWWUHQWDPLQXWV

0LWMDQV7qFQLFVGH'HWHFFLyGH0DWHULDOV

•

7DUJHWDG·HIHFWH:LHJDQGVLPLODUDO·DQWHULRUXWLOLW]DQWFRPDLGHQWLILFDFLyGHOFRGLIL[DW
SHWLWVFRQGXFWRUVGHFXUWDORQJLWXGTXHHPHWHQSXOVDFLRQVELQjULHV

&RPV·HVSHFLILFDHQO·$SDUWDWSDUjJUDIG·DTXHVW$UWLFOHODUHYLVLyGHPDWHULDOVLREMHFWHV
TXHHVSUHWHQHQLQWURGXLUHQXQDjUHDGHVHJXUHWDWSRWUHDOLW]DUVHSHUVLPSOHLQVSHFFLyRFXODUR
SHUPLWMDQVHOHFWUzQLFVGHGHWHFFLyGHIRUPDDXWRPjWLFD

•

7DUJHWHV GH FLUFXLWV VLQWRQLW]DWV GH UDGLRIUHTqQFLD ,QVHULWV HQ HO VXSRUW O·DOWHUDFLy GHO
TXDO HQ OD SUR[LPLWDW GHO OHFWRU FRPSRQ OD FODX SUHGHWHUPLQDGD ,JXDO TXH HQ OHV
DQWHULRUVHOVXSRUWFRGLILFDWKRVXEPLQLVWUDHOIDEULFDQW

(OV HTXLSV PpV FRPXQV HPSOHDWV HQ OD GHWHFFLy VyQ HOV GHWHFWRUV SRUWjWLOV GH PHWDOOV DUFV
GHWHFWRUVGHPHWDOOVGHWHFWRUVG·H[SORVLXVLHTXLSVGH5DMRV;
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(O IXQFLRQDPHQW GHOV GHWHFWRUV GH PHWDOOV SRUWjWLOV L DUFV HVWj EDVDW HQ OD FDUDFWHUtVWLFD TXH
SRVVHHL[ TXDOVHYRO PHWDOO GH FRPSRVLFLy IqUULFD G·DOWHUDU HO FDPS PDJQqWLF FUHDW SHU XQD
ERELQDRULJLQDQWXQDYDULDFLyHQODIUHTqQFLDG·RVFLOÃODFLyTXHGHSHQGUjGHODPDVVDGHPHWDOO
LODVHYDFRPSRVLFLy(O OOLQGDUGHGHWHFFLyVHUjDMXVWDEOHLOD PDVVDPtQLPDGHWHFWDGD QR VHUj
VXSHULRUDFLQTXDQWDJUDPV J GHPHWDOOIqUULFFROÃORFDWHQHOSXQWPLWMjGHSDV
'HWHFWRUG·H[SORVLXVYXOJDUPHQWGH©ROIDFWHªVyQFDSDoRVGHUHFRQHL[HQXQDtQILPDTXDQWLWDWGH
YDSRUV G·H[SORVLX VXVSqV HQ O·DLUH (O VHX IXQFLRQDPHQW HVWj EDVDW HQ HO SULQFLSL GH OD FDSWXUD
G·HOHFWURQVLODVHYDDQjOLVLUHVSHFWHDXQJDVQREOH $UJy DQjOLVLTXHFRQGXHL[PROWHVYHJDGHV
DHUURUMDTXHHVUHDOLW]DEDVDQWVHHQGHWHFWDUFRPSRVWRVQLWURJHQDWV$FWXDOPHQWDOWUHVHTXLSV
DOWDPHQWVRILVWLFDWVLG·XQFRVWPROWHOHYDWXWLOLW]HQODFURPDWRJUDILDGHJDVRVFRPDWqFQLFDGH
GHWHFFLy 4XDOVHYRO GHWHFWRU G·H[SORVLXV KD GH UHFRQqL[HU FRP D PtQLP XQD SDUW GH YDSRU
G·H[SORVLXHQXQPLOLyGHYDSRUDPELHQW
(OVHTXLSVGHUDMRV;XWLOLW]DWVHQODUHYLVLyGHSDTXHWVVHQVHQHFHVVLWDWGHPDQLSXODFLyVREUHHOOV
VyQGHGRVWLSXV(TXLSVG·$OWD'RVLGH5DGLDFLyL(TXLSVGH%DL[D'RVLGH5DGLDFLy(OV(TXLSV
G·$OWD 'RVL TXH XWLOLW]HQ SDQWDOOHV IOXRQRVFzSLTXHV GH SUHVHQWDFLy G·LPDWJHV UHTXHUHL[HQ XQ
EOLQGDWJH HVSHFLDO DO FRPSDUWLPHQW G·LQVSHFFLy SHUTXq UHTXHUHL[HQ XQV  P5VHJRQ SHU
SURGXLU XQD LPDWJH YLVLEOH D O·XOO KXPj L XQHV WHQVLRQV HQ SODFD GH  N9 TXH SHUPHWLQ XQ
SRGHU GH SHQHWUDFLy DGPLVVLEOH HQ O·REMHFWH VRWPqV D H[DPHQ /D UDGLDFLy PHVXUDGD D FLQF
FHQWtPHWUHV FP GHODFDPEUDG·LQVSHFFLyQRVHUjVXSHULRUDP5K(OV(TXLSVGH%DL[D'RVL
UHEHQDTXHVWDGHQRPLQDFLySHUWUHEDOODUDPEQLYHOOVGHUDGLDFLyTXHPDLVXSHUHQYDORUVGH
P5KDOD FDPEUDG·LQVSHFFLy/DSUHVHQWDFLyG·LPDWJHHVUHDOLW]DPLWMDQoDQWLQWHQVLILFDGRUVHQ
XQ PRQLWRU GH 79 (OV PpV XWLOLW]DWV VyQ HOV GH UDGLDFLy SROVDQW L SXQWV IORWDQWV GHSHQHQW GHO
PRGHOXWLOLW]DWLODWHQVLyGHWUHEDOODTXqV·DMXVWLN9N9 HOSRGLQGHSHQHWUDFLyDUULEDD
VREUHSDVVDUXQD[DSDGHGHXPLOÃOtPHWUHV PP G·DFHU(QWRWFDVPDLV·LQVWDOÃODUDQHTXLSVGH
UDMRV;TXHVXSHULQXQDUDGLDFLyG·P5KDFLQFFHQWtPHWUHVGHODFDPEUDG·LQVSHFFLy

6,67(0(6'(7(/(9,6,Ð(1&,5&8,77$1&$7 &&79 
(QXQDLQVWDOÃODFLyGHVHJXUHWDWHO&&79V·XWLOLW]DUjFRPDVXSRUWRFRPSOHPHQWGHOHVPHVXUHV
GHGHWHFFLyHVWDEOLGHVLHQHO&RQWUROG·$FFHVVRVSHUDLGHQWLILFDFLyDGLVWjQFLD
0DLV·KDG·LQVWDOÃODUXQDFDPEUDGH79SHUYLJLODUXQDjUHDVLDHOODQRV·DVVRFLDXQVLVWHPDGH
GHWHFFLyH[FHSWHHQFDVRVPROWHVSHFLDOVRQODYLJLOjQFLDKDJLGHVHUSHUPDQHQWHQFXUWVHVSDLV
GHWHPSV
$OKRUDTXHHQXQ&&79HOVHTXLSVLFRQILJXUDFLyGHOVVHXVHOHPHQWVSRWVHUP~OWLSOHG·DFRUGHQ
FDGDFDVDPEOHVQHFHVVLWDWVGHO©REMHFWLXªDSURWHJHL[HQHQHOVSXQWVVHJHQWVHVGHVFULXHQHOV
HOHPHQWVTXHEjVLFDPHQWKRFRQIRUPHQ
&jPHUD GH WHOHYLVLy 79  (OHPHQW FDSWDGRU G·LPDWJH FRQYHUWLQW DTXHVWD HQ XQ VHQ\DO HOqFWULF
VXVFHSWLEOHGHVHUHQYLDGDDGLVWjQFLDLSRVWHULRUPHQWSURFHVVDGD%jVLFDPHQWODSRGHPGLYLGLU
FRPDHOHPHQWVLQGHSHQGHQWVHQVLVWHPDzSWLFLWXEG·LPDWJHTXHHVFRPELQDUDQDGHTXDGDPHQW
VHJRQVODVHYDDSOLFDFLyHVSHFtILFD
•

•

(OVLVWHPDzSWLFSRWVHUIL[RPRWRULW]DW(QHOVHJRQGHOVVXSzVLWVWRWVHOVFRQWUROVG·LULVL
]RRPVyQVXVFHSWLEOHVG·DMXVWDUDGLVWjQFLD/·HOHFFLyGHOVLVWHPDG·zSWLFDHVIDUjG·DFRUG
DPE O·jUHD TXH HV SUHWpQ YLJLOHQ L G·DFRUG DPE OHV WDXOHV QRUPDOLW]DGHV TXH HOV
IDEULFDQWV VXEPLQLVWUHQ DPE DTXHVWV HTXLSV VL Ep JHQHUDOPHQW V·XWLOLW]HQ zSWLTXHV
QRUPDOVGHSDQRUjPLFDIL[DHOIRFXVGHOVTXDOVHVWjFRPSUqVHQWUHGRW]H  LYLQWLFLQF
 PLOÃOtPHWUHVzSWLFDJUDQDQJXODUIRFXVILQVDYXLWPLOÃOtPHWUHV LPLJ PP LHQ
SDQRUjPLFDYDULDEOHV·XWLOLW]DQRUPDOPHQW]RRPPRWRULW]DWGRW]HPLOÃOtPHWUHVLPLJ 
PP VHWDQWDFLQFPLOÃOtPHWUHV PP UHVHUYDQWODUHVWDGHOHVzSWLTXHVDDSOLFDFLRQV
PROWFRQFUHWHV
(OWXEG·LPDWJHVHOHFFLRQDHOIRUPDW RQV·LPSUHVVLRQDODLPDWJH TXH YLVXDOLW]DO·zSWLFD
(VWDQ QRUPDOLW]DWV HOV WXEV G·XQD SRO]DGD  ª  OD GLPHQVLy G·LPDWJH GHOV TXDOV pV XQ
UHFWDQJOH GH GRW]H FRPD YXLW PLOÃOtPHWUHV  PP  SHU QRX DPE VLV PLOÃOtPHWUHV 
PP  L GRV WHUoRV GH SRO]DGD ª  GH GLPHQVLRQV YXLW DPE YXLW PLOÃOtPHWUHV  PP 
SHU VLV DPE VLV PLOÃOtPHWUHV  PP  (OV WXEV G·LPDWJH SRGHQ VHU 9LGHFyQ 8OWULFyQ L
1HZLFyQXWLOLW]DQWVHDFWXDOPHQWQRPpVHOVGRV~OWLPVSHUOHVVHYHVSUHVWDFLRQVLOODUJD
GXUDGD $FWXDOPHQW HV FRPHQFHQ D FRPHUFLDOLW]HQ OHV FDPEUHV G·HVWDW VzOLG TXH
VXEVWLWXHL[HQHOWXEG·LPDWJHSHUXQDPDWULXVHPLFRQGXFWRUDHOQRPEUHGHSXQWVLGHOD


3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHVHJXUHWDW 
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TXDOOtQLHVDPETXqHVWjIRUPDGDGHILQHL[ODTXDOLWDWLUHVROXFLyGHODLPDWJH(QHOIXWXU
DTXHVWDQRYDWqFQLFDVXEVWLWXLUjDOHVWUDGLFLRQDOVFDPEUHVGH79
•

0DLHVSHUPHWUjODLQVWDOÃODFLyGHFDPEUHVGH79ODUHVROXFLyGHODTXDOVLJXLLQIHULRUD
FLQFFHQWHVOtQLHV/HVFjPHUHVGH WHOHYLVLyV·LQVWDOÃODUDQVHJRQVQHFHVVLWDWV DO·LQWHULRU\
H[WHULRU GHOV ©REMHFWLXVª KDYHQW G·DQDU OHV VHJRQHV SURWHJLGHV DPE FDUFDVVD
G·LQWHPSqULHFDOHIDFWRUVLHL[XJDSDUDEULVHV6LDTXHVWHVV·LQVWDOÃOHQVREUHSRVLFLRQDGRUV
O·DQJOHGHJLUKRULW]RQWDOVHUjGHWUHVFHQWVVHL[DQWDJUDXV q LHOYHUWLFDOGHQRUDQWD
JUDXV  

021,725'(7(/(9,6,Ð
(OHPHQW TXH UHS L SURFHVVD HO VHQ\DO HOqFWULF SURFHGHQW GH OD FDPEUD GH 79 FRQYHUWLQWOD HQ
LPDWJH
3RGHQ VHU HQ EODQFQHJUD R FDORU L DWHQHQW D OHV VHYHV GLPHQVLRQV VyQ VLV SRO]DGHV ”  QRX
SRO]DGHV  GRW]HSRO]DGHV ” VHW]HSRO]DGHV ” HWFPHVXUDTXHLQGLFDODGLDJRQDOGH
ODLPDWJHRSDQWDOODGHSUHVHQWDFLy
7RWV HOV PRQLWRUV GH WHOHYLVLy GLVSRVDUDQ GH FRQWUROV H[WHULRUV GH EULOODQWRU L FRQWUDVW FRP DL[t
PDWHL[XQDVRUWLGDDX[LOLDUGHYtGHRSHUDJUDYDFLy

;$5;$'(9,'(2*5$%$&,Ð
(TXLSFRPSRVWSHUXQVHTHQFLDGRUGHYtGHRDVVRFLDWDXQDJUDYDGRUDGHYtGHRLDXQUHOORWJH
GLJLWDO G·LQVHUFLy HQ YtGHR TXH DJOXWLQD LFRRUGLQD HOVVHQ\DOV SURFHGHQWV GH OHV FDPEUHVGH 79
GLVWULEXLQWOHVDOVVHXVPRQLWRUVFRUUHVSRQHQWVGHIRUPDIL[DRVHTHQFLDOLTXHDOVHXWRUQEHQ
DXWRPjWLFDPHQW R GH IRUPD PDQXDO RUGHQD OD JUDYDFLy HQ YtGHR GHO VHQ\DO GHVLWMDW TXHGDQW
FRQVWjQFLDVREUHODPDWHL[DGHODGDWDKRUD PLQXWL VHJRQ/DVHYD FRQILJXUDFLyLSUHVWDFLRQV
VHUDQVHPSUHHQIXQFLyGHOHVQHFHVVLWDWVVROÃOLFLWDGHVVHQWHQODPDMRULDGHOVFDVRVQHFHVVjULD
ODVHYDIDEULFDFLyVRWDFRPDQGD

6,67(0(6'(&2081,&$&,216
7RWD LQVWDOÃODFLy GH VHJXUHWDW KD GH GLVSRVDU G·XQ VLVWHPD GH FRPXQLFDFLRQV LQWHULRU L
LQGHSHQGHQW GHOV VLVWHPHV JHQHUDOV OD XWLOLW]DFLy GH OD TXDO VHUj H[FOXVLYD DO SHUVRQDO GH
VHJXUHWDW
/HV FRPXQLFDFLRQV VHUDQ GHO WLSXV LQWqUIRQ ELGLUHFFLRQDO SXQW D SXQW  VHQVH HOHPHQWV GH
FRPPXWDFLyRVHOHFFLyXQLQWHO&HQWUH&RQWURODPEODUHVWDGHOVOORFVGHYLJLOjQFLD
&RP D FRPSOHPHQW DO SXQW DQWHULRU TXDQ HO SHUVRQDO GH YLJLOjQFLD SUHFLVL IHU URQGHV R
GHVSODoDPHQWV KD G·HVWDEOLU XQD FRPXQLFDFLy YLD UjGLR DPE EDVH DO &HQWUH GH &RQWURO
DVVLJQDQWXQUDGLRWHOqIRQSRUWjWLODFDGDHOHPHQWGHYLJLOjQFLD/·DVVLJQDFLyGHIUHTqQFLHVSHUD
DTXHVWHV FRPXQLFDFLRQV GHX DXWRULW]DULHV O·2ILFLQD G·$VVLJQDFLy 5DGLRHOqFWULFD GHO 0LQLVWHUL GH
7UDQVSRUWVTXHDFWXDOPHQWGHSqQGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH&RUUHXVL7HOHFRPXQLFDFLRQV
4XDQHO©REMHFWLXªDSURWHJLUpVGHVDWqVVHPLDWqVRVLPSOHPHQWHOVUHFXUVRVKXPDQVGHGLFDWVD
YLJLOjQFLDQRFRQVWLWXHL[HQXQJUXSGHUHVSRVWDLPSRUWDQWHVUHFRPDQDODWUDQVPLVVLyG·DODUPHV
D GLVWjQFLD SHU OtQLD WHOHIzQLFD D XQD &HQWUDO 5HFHSWRUD &RPHUFLDO XWLOLW]DQW HOV WUDQVPLVVRUV
QRUPDOLW]DWVSHUOD&,1(0$RO·HQYLDPHQWG·DTXHVWHVDODUPHVGLUHFWDPHQWDOD3ROLFLDDERQDQW
VHHOVLVWHPD(/67(86TXHH[SORWDOD&71(

&(175(&21752/'(6(*85(7$7
/DLQVWDOÃODFLyGHVHJXUHWDWHQXQ©REMHFWLXªKDGHVHUFRQWURODGDLVXSHUYLVDGDGHVG·XQVROSXQW
RQHVUHELQWRWHVOHVLQIRUPDFLRQVLHVFRRUGLQLQOHVDFFLRQVDH[HFXWHQ$TXHVWSXQWHVGHQRPLQD
&HQWUH&RQWUROGH6HJXUHWDW
)tVLFDPHQW HO &HQWUH GH &RQWURO VHUj XQ UHFLQWH EOLQGDW L VLWXDW  PpV DOOXQ\DW G·jUHHV PROW
WUDQVLWDEOHVLDOVHXLQWHULRUGLVSRVDUjFRPDPtQLPGHVHUYHLVVDQLWDULV
$OVHXLQWHULRUV·LQVWDOÃODUjOD&RQVRODGH&RQWUROL2SHUDFLyRQHVUHIOHFWLUDQWRWHVOHVLQGLFDFLRQV
RSWRDF~VWLTXHV GHOV VLVWHPHV GH VHJXUHWDW LQVWDOÃODWV FRPDQGDPHQWV G·DFWXDFLy GH SRUWHV
FRPDQGDPHQWVRSHUDWLXVGHO&&79VLVWHPHVGHFRPXQLFDFLRQVLVLVWHPHVGHYtGHRLHQJHQHUDO
WRWVHOVHOHPHQWVTXHG·DOJXQDIRUPDLQWHUYHQHQGLUHFWDPHQWHQODSUHVDGHGHFLVLRQV'HSHQHQW

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHVHJXUHWDW 
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GH OD VHYD HVWUXFWXUD L FDSDFLWDW SRW VHU FRQWURODW SHU XQ PLFURSURFHVVDGRU KDYHQW GH VHU OHV
VHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVLSUHVWDFLRQVOHVHVSHFLILFDGHVHQHO3URMHFWH

&DL[HVSDVVDQWV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHV

6,67(0(6'·$/,0(17$&,Ð
/D LQVWDOÃODFLy G·DOLPHQWDFLy DOV VLVWHPHV GH VHJXUHWDW VHPSUH HVWDUj FHQWUDOLW]DGD DO &HQWUH GH
&RQWURO L HV FDOFXODUjV GH WDO IRUPD OD VHYD FDSDFLWDW G·DXWRQRPLD TXH VHQVH VXEPLQLVWUDPHQW
H[WHULRUGHFDLQGXVWULDOHOVVLVWHPHVHVPDQWLQJXLQDFWLXVDOPHQ\VGXUDQWYXLWKRUHVVLHO&HQWUH
pVDWqVSHUPDQHQWPHQWLVHWDQWDGRVKRUHVVLpVGHVDWqVRVHPLDWqV
/DLQVWDOÃODFLyLOtQLHVG·DOLPHQWDFLyHVIDUjG·DFRUGDPEHO5HJODPHQWGH%DL[D7HQVLyH[FHSWHHQ
DTXHOOV HTXLSV TXH SHU OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVSHFLDOV HOV IDEULFDQWV HVWDEOHL[LQ 1RUPHV
FRPSOHPHQWjULHVTXHPLOORULQHOGLW5HJODPHQW
(OVFDEOHMDWVLFDQDOLW]DFLRQVGHODLQVWDOÃODFLyGHVHJXUHWDWKDQGHVHULQGHSHQGHQWGHTXDOVHYRO
DOWUHVLVWHPDSURFXUDQWGLQVSRVVLEOHTXHGLVFRUULQRFXOWVRHQFDVWDWVHQHOVSDUDPHQWV

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

&DL[HVGHFRQQH[LyRGHULYDFLy
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQQH[LRQDW

8QLWDWVGHWHFWRUHV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

&21',&,216'·
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
&&(37$&,Ð,5(%8,*
5(%8,*

8QLWDWVDQDOLW]DGRUHV

$&&(37$&,Ð5(%8,*'(/60$7(5,$/6

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

(VFRPSURYDUjTXHHOVPDWHULDOVVDWLVIDQDPEFDUjFWHUJHQHUDOOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVWDEOLGHVHQ
HO3&7*LHQSDUWLFXODUOHVVHJHQWVGHO·$UWLFOH
(OV HOHPHQWV L HTXLSV GH TXDOVHYRO WLSXV TXH VLJXLQ HVWDUDQ KRPRORJDWV R DOWHUQDWLYDPHQW
DSURYDWVSHUXQODERUDWRULGHUHFRQHJXWSUHVWLJL
(OVHTXLSVGHWHFWRUVGHOWLSXV5DMRV;GHWHFWRUG·H[SORVLXVLDTXHOOVDOWUHVTXHXWLOLW]LQFDPEUDGH
LRQLW]DFLyRHOHPHQWVUDGLRDFWLXVHVWDUDQKRPRORJDWVSHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLDG·DFRUG
DPEOHV1RUPHVG·+RPRORJDFLyG·$SDUHOOV5DGLRDFWLXVVHJRQV2UGUH0LQLVWHULDOGHGH0DUo
GH %2($EULO 
(OV PDWHULDOV TXH QR VDWLVIDFLQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVWDEOLGHV HQ O·$UWLFOH  R HOV HOHPHQWV L
HTXLSVQRKRPRORJDWVG·DFRUGDPEHOVSDUjJUDIVLVHJRQVHOVHXFDVVHUDQUHEXWMDWV

$&&(37$&,Ð25(%8,*'(/$,167$/Ã/$&,Ð
(V FRPSURYDUj TXH HO SURMHFWH L OD LQVWDOÃODFLy KDQ HVWDW UHDOLW]DWV SHU XQD HPSUHVD DXWRULW]DGD
SHO 0LQLVWHUL GH O·,QWHULRU FRP D (PSUHVD ,QVWDOÃODGRUD GH 6HJXUHWDW VHJRQV HO TXH HVWDEOHL[
O·$UWLFOH$SDUWDW
(V FRPSURYDUj TXH OD LQVWDOÃODFLy VDWLVIj DPE FDUjFWHU JHQHUDO OHVFRQGLFLRQV HVWDEOHUWHVHQHO
3&7*LHQSDUWLFXODUHQO·$UWLFOH
(VFRPSURYDUjTXHODLQVWDOÃODFLyLHOFRQMXQWGHVLVWHPHVTXHODIRUPHQUHVSRQHQDODILORVRILD
GHOSURMHFWHUHDOLW]DWSHUO·(PSUHVD,QVWDOÃODGRUDGH6HJXUHWDW
6L OD LQVWDOÃODFLy QR VDWLVIj OHV FRQGLFLRQV HVWDEOLGHV HQ WRWV R DOJXQV GHOV SXQWV DQWHULRUV VHUj
PRWLXGHUHEXLJWRWDORSDUFLDOILQVTXHV·HVPHQLQLPRGLILTXLQOHVDQRPDOLHVGHWHFWDGHV

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
17

7XEVSHUDDOORWMDPHQWGHFDEOHVLRILOV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG WRWDO GH FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH L
FDUDFWHUtVWLTXHVVHQVHGHVFRPSWDUHOHPHQWVLQWHUPHGLV
6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH WXE FRPSOHWDPHQW FROÃORFDW LQFORHQW OD SDUW SURSRUFLRQDO
G·DFFHVVRULVIL[DFLRQVVXSRUWVHWF

&DEOHMDW
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHFDEOHGHODPDWHL[DVHFFLyLFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV HO PHX  GH FDEOH FRPSOHWDPHQW LQVWDOÃODW D O·LQWHULRU GHO WXE
FRQQH[LRQDWHWF

&DL[HVSDVVDQWV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

&DL[HVGHFRQQH[LyRGHULYDFLy
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQQH[LRQDW

/HFWXUDGHWDUJHWHV

6,67(0(63(5,0(75$/(6

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

7XEVSHUDDOORWMDPHQWGHFDEOHVLRILOV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG WRWDO GH FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH L
FDUDFWHUtVWLTXHVVHQVHGHVFRPSWDUHOHPHQWVLQWHUPHGLV
6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH WXE FRPSOHWDPHQW FROÃORFDW LQFORHQW OD SDUW SURSRUFLRQDO
G·DFFHVVRULVIL[DFLRQVVXSRUWVHWF

&DEOHMDW

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

8QLWDWSHULIqULFDGHFRQWURO
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

0LFURSURFHVVDGRU&HQWUDO

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHFDEOHGHODPDWHL[DVHFFLyLFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDEOH FRPSOHWDPHQW LQVWDOÃODW D O·LQWHULRU GHO WXE
FRQQH[LRQDWHWF

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHVHJXUHWDW 
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(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLSURJUDPDFLy

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHVHJXUHWDW 
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6LVWHPDGHGHWHFFLyGHPDWHULDOV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGD)LQVLWRWPXQWDWJH

6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDEOH FRPSOHWDPHQW LQVWDOÃODW D O·LQWHULRU GHO WXE
FRQQH[LRQDWHWF

&DL[HVSDVVDQWV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

6,67(0$'(7(/(9,6,Ð

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

&jPHUHVGH7HOHYLVLy
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGH/HVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

&DL[HVGHFRQQH[LyRGHULYDFLy
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQQH[LRQDW

7XEVSHUDDOORWMDPHQWGHFDEOHMDWV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG WRWDO GH FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH L
FDUDFWHUtVWLTXHVVHQVHGHVFRPSWDUHOHPHQWV,QWHUPHGLV
6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH WXE FRPSOHWDPHQW FROÃORFDW LQFORHQW OD SDUW SURSRUFLRQDO
G·DFFHVVRULVIL[DFLRQVVXSRUWVHWF

&DEOHMDW

1RPEUHG·XQLWDWVSHULIqULTXHVIL[HV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

&HQWUDOGHFRPXQLFDFLRQV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHFDEOHGHODPDWHL[DVHFFLyLFDUDFWHUtVWLTXHV

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDEOH FRPSOHWDPHQW LQVWDOÃODW D O·,QWHULRU GHO WXE
FRQQH[LRQDWHWF

8QLWDWVGHUDGLRWHOqIRQ
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

&DL[HVSDVVDQWV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

(PLVVRUD%DVH
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

&DL[HVGHFRQQH[LyRGHULYDFLy
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQQH[LRQDW

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

&DUUHJDGRUVGHEDWHULD
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

0RQLWRUGHWHOHYLVLy
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

&(175(&21752/'(6(*85(7$7
8QLWDWVG·REUDItVLFDLEOLQGDWJHV

;DU[DGHYtGHR

(OPHVXUDPHQW G·REUDItVLFDLEOLQGDWJHV HVUHDOLW]DUjG·DFRUG DPEODXQLWDWG·REUDFLYLOGHTXq
IRUPLQSDUW

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

/·DERQDPHQWHVUHDOLW]DUjG·DFRUGDPEODXQLWDWG·REUDFLYLOGHTXqIRUPLQSDUW

;DU[DGH*UDYDFLy
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGH/HVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

&RQVRODGH&RQWURO
(OPHVXUDPHQWHVUHDOLW]DUjSHUXQLWDWPzGXOWLSXVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGD)LQVLWRWPXQWDWJH

/·DERQDPHQWHVUHDOLW]DUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

6,67(0(6'(&2081,&$&,Ð

8QLWDWPLFURSURFHVVDGRUDGHFRQWURO

7XEVSHUDDOORWMDPHQWGHFDEOHVLRILOV

(OPHVXUDPHQWHVUHDOLW]DUjSHUXQLWDWPzGXOWLSXVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG WRWDO GH FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH L
FDUDFWHUtVWLTXHVVHQVHGHVFRPSWDUHOHPHQWVLQWHUPHGLV
6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH WXE FRPSOHWDPHQW FROÃORFDW LQFORHQW OD SDUW SURSRUFLRQDO
G·DFFHVVRULVIL[DFLRQVVXSRUWVHWF

/·DERQDPHQWHVUHDOLW]DUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

6,67(0(6'·$/,0(17$&,Ð
(O PHVXUDPHQW L DERQDPHQW GHOV VLVWHPHV G·DOLPHQWDFLy HOqFWULFD HVUHDOLW]DUDQ G·DFRUGDPE OD
XQLWDWG·REUDFRUUHVSRQHQWLQGLFDGDHQHOV$UWLFOHVLG·DTXHVW3&7*

&DEOHMDW



(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHFDEOHGHODPDWHL[DVHFFLyLFDUDFWHUtVWLTXHV

3/,(*2'(&21',&,21(6'(%$,;$7(16,Ð LQVWDOÃODFLRQVGHVHJXUHWDW 
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*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76
0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
$TXHVWDVHFFLyWpFRPDREMHFWHHVWDEOLUOHVFRQGLFLRQVLJDUDQWLHVDGGLFLRQDOVTXHFRPSOLUDQHOV
ORFDOVHTXLSVLPDWHULDOVDGVFULWVDODGLVWULEXFLyG·HQHUJLDSHUDDOLPHQWDFLySURWHFFLyLFRQWURO
GHOV FLUFXLWV HOqFWULFV L UHFHSWRUV DVVRFLDWV FRQQHFWDWV D WHQVLRQV GHILQLGHV FRP D EDL[HV HQ HOV
$UWLFOHV  L  GHO ´5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLyµ YLJHQW DPE GHVWt D HGLILFLV LR
LQVWDOÃODFLRQV HQ TXq XQULVFHVSHFLDOSHUDWPRVIHUDTXHSXJXL SHUMXGLFDUOHVSHUVRQHVHTXLSVL
PDWHULDOV
(OV ORFDOV HTXLSV L PDWHULDOV LQYROXFUDWV HQ DTXHVWHV LQVWDOÃODFLRQV GH ULVF HVSHFLDO KDXUDQ GH
FRPSOLU DPE OHV DQWHULRUV VHFFLRQV G·DTXHVW &$3Ì72/ L DPE HOV UHTXHULPHQWV SDUWLFXODUV
H[SUHVVDWVHQDTXHVWD6HFFLy
(OVORFDOVDWHQHQWDO·DPELHQWHQHOOVUHJQDQWTXHHVWUDFWHQHQDTXHVWDVHFFLyVyQEjVLFDPHQW
•

/RFDOVKXPLWV

•

/RFDOVPXOODWV

•

/RFDOVDPEULVFGHFRUURVLy

•

/RFDOVDPESHULOOG·LQFHQGLLRH[SORVLy

•

/RFDOVSROVHJRVRV

•

/RFDOVDPEWHPSHUDWXUDHOHYDGD

•

/RFDOVDPROWEDL[DWHPSHUDWXUD

•

/RFDOVDPEEDWHULHVG·DFXPXODGRUV

•

,QVWDOÃODFLRQVHQHVWDFLRQVGHVHUYHLJDUDWJHVLWDOOHUVGHUHSDUDFLyGHYHKLFOHV

•

,QVWDOÃODFLRQVSHUDSLVFLQHV

•

,QVWDOÃODFLRQVSURYLVLRQDOV

•

,QVWDOÃODFLRQVWHPSRUDOV2EUHV

,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVGHO5(GH%7
•

(OVtPEROTXHLQGLFDFDGDVLVWHPDGHSURWHFFLypVHOVHJHQW
•

G 3URWHFFLySHUHQYROWDQWDQWLGHIODJUDQW

3/(&'(&21',&,2167Ë&1,48(6'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð
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PDQLREUHV GH GHVPXQWDU L PXQWDU DPE IDFLOLWDW VHQVH HLQHV HVSHFLDOV L WDQWHV
YHJDGHVFRPVLJXLQHFHVVDULVHQVHSDWLUGHWHULRUDPHQW
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1RV·HPSUDUDQSHUDODVXEMHFFLyG·DTXHVWHVSURWHFFLRQVFDUDJROVURVFD[DSDQLDPEFDS
UDQXUD/DFROÃORFDFLyGHFREHUWHVWDSHVLWDQFDPHQWVHVWDUjGLVVHQ\DGDGHWDOIRUPDTXH
ItVLFDPHQWQRPpVVLJXLSRVVLEOHODVHYDFROÃORFDFLyHQODPDQHUDFRUUHFWD



(OIDEULFDQWGHWRWHTXLSKDXUjGHJDUDQWLUODGLVSRQLELOLWDWGHUHSRVDWVQHFHVVDULVGXUDQWOD
YLGD ~WLO GH O·HTXLS -XQW DPE HOV GRFXPHQWV WqFQLFV GH O·HTXLS V·H[LJLUj XQD OOLVWD
G·HVSHFHMDPHQWDPEHVTXHPDGHG·HVSHFHMDPHQWUHIHUHQFLDWQXPqULFDPHQWGHWDOIRUPD
TXHTXDOVHYROSHoDGHUHFDQYLQHFHVVjULDVLJXLLGHQWLILFDEOHIjFLOPHQW



$O FRVWDW GH OD GRFXPHQWDFLy WqFQLFD GH O·HTXLS V·HQWUHJDUj SHO IDEULFDQW QRUPHV L
LQVWUXFFLRQV SHU DO PDQWHQLPHQW SUHYHQWLX GH O·HTXLS DL[t FRP XQ TXDGUH GH GLDJQzVWLF
G·DYDULHVLSRVDGDDSXQW



6L XQ GHWHUPLQDW HTXLS UHTXHUHL[ PpV G·XQD LQWHUYHQFLy PDQXDO R DXWRPjWLFD HQ XQD
VHTqQFLDGHWHUPLQDGDSHUDODVHYDSRVDGDHQPDU[DRDWXUDGDHVWDUjGLVVHQ\DWGHWDO
IRUPD TXH DTXHVWHV DFFLRQV VXFFHVVLYHV QR SXJXLQ VHU HIHFWXDGHV HQ XQD VHTqQFLD
GLIHUHQW GH OD FRUUHFWD R HQ FDV GH SRGHU VHUKR QR KDXUj GH SURGXLUVH FDS GDQ\ D
O·HTXLSQLHIHFWXDUVHODPDQLREUDFRUUHVSRQHQW



6LSHUDOIXQFLRQDPHQWFRUUHFWHG·XQDPjTXLQDIRVQHFHVVDULHOSUHYLIXQFLRQDPHQWLVHUYHL
G·XQDDOWUDPjTXLQDRVLVWHPDGHODLQVWDOÃODFLyODFRQVWUXFFLyLGLVVHQ\GHODSULPHUDVHUj
WDOTXHLPSHGHL[LODVHYDSRVDGDHQPDU[DVLQRV·KDFRPSOHUWDTXHVWUHTXLVLW



7RWHTXLSHVWDUjSURYHwWGHOHVLQGLFDFLRQVLHOHPHQWVGHFRPSURYDFLyVHQ\DOLW]DFLyLWDUDW
QHFHVVDULVSHUSRGHUUHDOLW]DUDPEIDFLOLWDWWRWHVOHVYHULILFDFLRQVLFRPSURYDFLRQVSUHFLVHV
SHUDODVHYDSRVDGDDOSXQWLFRQWUROGHIXQFLRQDPHQW



7RWHTXLSHQTXqKDJLGHSRGHUDMXVWDUVHLFRPSURYDUVHODYHORFLWDWGHURWDFLySRUWDUjXQ
H[WUHPGHO·HL[DFFHVVLEOHSHUDODFRQQH[LyGHOWDFzPHWUH



7RWHTXLSHQHOIXQFLRQDPHQWGHOTXDOHVPRGLILTXLODSUHVVLyG·XQIOXLGHVWDUjGRWDWGHOV
PDQzPHWUHVGHFRQWUROFRUUHVSRQHQWV



7RWHTXLSHQHOIXQFLRQDPHQWGHOTXDOHVPRGLILTXLODWHPSHUDWXUDG·XQIOXLGHVWDUjGRWDW
GHOVWHUPzPHWUHVFRUUHVSRQHQWV



7RWHTXLSHOJUHL[DWJHGHOTXDOHVUHDOLW]LSHUXQVLVWHPDGHJUHL[DWJHDSUHVVLySRUWDUjHO
FRUUHVSRQHQWLQGLFDGRUGHODSUHVVLyGHJUHL[DWJH(QFDVGHGLVSRVDUG·XQFjUWHUG·ROLHO
QLYHOOGHO·ROLVHUjIjFLOPHQWFRPSURYDEOH



(OV DQWHULRUV GLVSRVLWLXV GH FRQWURO L WHPSHUDWXUHV SRUWDUDQ XQD LQGLFDFLy GHOV OtPLWV GH
VHJXUHWDWGHIXQFLRQDPHQW



4XDQ O·DOWHUDFLy IRUD GHOV OtPLWV FRUUHFWHV G·XQD FDUDFWHUtVWLFD GH IXQFLRQDPHQW SXJXL
SURGXLUGDQ\DO·HTXLSODLQVWDOÃODFLyRH[LVWHL[LSHULOOSHUDOHVSHUVRQHVRO·HGLILFLO·HTXLS
HVWDUj GRWDW G·XQ VLVWHPD GH VHJXUHWDW TXH GHWLQJXL HO IXQFLRQDPHQW HQ DSUR[LPDUVH OD
GLWD VLWXDFLy FUtWLFD $TXHVWD FLUFXPVWjQFLD TXHGDUj GHWHUPLQDGD SHU O·HQFHVD G·XQD OOXP
YHUPHOODDOWDXOHUGHFRPDQGDPHQWGHO·HTXLS6LWDOVLWXDFLyFUtWLFDG·DUULEDUVHDSURGXLU
VLJQLILFDUjXQGDQ\SHUDO·HTXLSODLQVWDOÃODFLyOHVSHUVRQHVRO·HGLILFLO·HTXLSHVWDUjGRWDW
G·XQ DOWUH GLVSRVLWLX GH VHJXUHWDW WRWDOPHQW LQGHSHQGHQW GH O·DQWHULRU L EDVDW HQ IHQRPHQ
ItVLF GLIHUHQW WDUDW HQ XQ YDORU FRPSUqV HQWUH HO GH EORTXHLJ L HO GH VHJXUHWDW TXH SHU
GHVFjUUHJD GH OD SUHVVLy DWXUDGD GH O·HTXLS R LQWHUUXSFLy R WDQFDPHQW GHO FLUFXLW
LPSHGHL[LTXHV·DUULELDODVLWXDFLyGHULVF

*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76
0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
0%,7'·$3/,&$&,Ð/Ì0,76,$%$67
$VSHFWHVJHQHUDOV
(QDTXHVWDHVSHFLILFDFLyHVUHFXOOHQOHVH[LJqQFLHVTXHVyQDSOLFDEOHVDOVPDWHULDOVLHTXLSVXWLOLW]DWV
DOHVLQVWDOÃODFLRQVGH&OLPDWLW]DFLyTXDQWDFULWHULVGHVHJXUHWDWILDELOLWDWUHQGLPHQWLSURWHFFLyGHO
PHGLDPELHQWTXHIRUPHQSDUWGHOVHGLILFLVLLQVWDOÃODFLRQV
&RQWHPSOD DTXHVWD HVSHFLILFDFLy DTXHOOV VHUYHLV REUHV L HOHPHQWV DX[LOLDUV TXH VyQ FRPXQV D OHV
HVPHQWDGHVLQVWDOÃODFLRQV
4XHGHQGHILQLGHVOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLFRQGLFLRQVFRQVWUXFWLYHVTXHKDQGHFRPSOLUHOVPDWHULDOVLOHV
LQVWDOÃODFLRQV DL[t FRP HO VHX IXQFLRQDPHQW DVVDMRV VXEPLQLVWUDPHQW L FULWHULV GH PHVXUDPHQW L
DERQDPHQWTXHKDQGHUHXQLUOHVLQVWDOÃODFLRQVGH&OLPDWLW]DFLy
$VSHFWHVWqFQLFV
(VUHFXOOHQDFRQWLQXDFLyOHVSUHVFULSFLRQVFRPXQHVDWRWVHOVHOHPHQWVLHTXLSVTXHFRPSRQHQOHV
LQVWDOÃODFLRQVGHFOLPDWLW]DFLy
&RPXQVUHODWLXVDVHJXUHWDWLVDQLWDW


(QJHQHUDOWRWPDWHULDOLHTXLSHVWDUjFRQVWUXwWGHPDQHUDTXHHVJDUDQWHL[LGHJXGDPHQW
OD VHJXUHWDW GH OHV SHUVRQHV GH O·HGLILFL L GH OHV DOWUHV LQVWDOÃODFLRQV TXH SRJXHVVLQ VHU
DIHFWDGHV SHO VHX IXQFLRQDPHQW R SHU XQD IDOODGD G·DTXHVW DL[t FRP OD VDOXEULWDW GH
O·DPELHQWLQWHULRULH[WHULRUDTXqHOGLWHTXLSRPDWHULDOSXJXLDIHFWDU



1RREVWDQWDL[zDTXHVWHVQRUPHVHOVHTXLSVLPDWHULDOVKDXUDQGHFRPSOLUDTXHOOHVDOWUHV
SUHVFULSFLRQVTXHHOVUHJODPHQWVGHFDUjFWHUHVSHFtILFRUGHQHQ



(OVPDWHULDOVLHTXLSVXWLOLW]DWVIRUPDQWSDUWG·XQFLUFXLWKLGUjXOLFKDXUDQGHVXSRUWDUXQD
SUHVVLyKLGURVWjWLFDGHSURYDHTXLYDOHQWDXQYHJDGDLPLWMDODGHWUHEDOODPEXQPtQLPGH
TXDWUHFHQWV NLORSDVFDOV  N3D  VHQVH SUHVHQWDU GHIRUPDFLRQV GHJRWDPHQWV IXJXHV
UXSWXUHVQLR[LGDFLRQV



7RWVHOVPDWHULDOVTXHLQWHUYHQHQHQODFRQVWUXFFLyG·XQHTXLSKDXUDQGHVHUDGHTXDWVDOHV
WHPSHUDWXUHV L SUHVVLRQV D TXq HO VHX IXQFLRQDPHQW QRUPDO L ILQV L WRW H[WUDRUGLQDUL SHU
DYDULDSXJXLVRWPHWUH·OV



7RWVHOVPDWHULDOVTXHLQWHUYHQHQDG·LQVWDOÃODFLyGHFRQGLFLRQDPHQWG·DLUHVHUDQUHVLVWHQWV
DO IRFDPEIODPD HVWjQGDUG GH YXLWFHQWV JUDXV  &  GXUDQW XQ PtQLP GH WUHQWD  
PLQXWVQRSURSDJDUDQODIODPD



(OV PDWHULDOV TXH SHO VHX IXQFLRQDPHQW HVWLJXLQ HQ FRQWDFWH DPE O·DLJXD R O·DLUH KXPLW
SUHVHQWDUDQ XQD UHVLVWqQFLD D OD FRUURVLy TXH HYLWL XQ HQYHOOLPHQW R GHWHULRUDPHQW
SUHPDWXU



/HVLQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVGHOVHTXLSVKDXUDQGHFRPSOLUHOUHJODPHQWGHEDL[DWHQVLy
HVWDQWWRWHVOHVVHYHVSDUWVVXILFLHQWPHQWSURWHJLGHVSHUHYLWDUTXDOVHYROULVFG·DFFLGHQWSHU
DOHVSHUVRQHVHQFDUUHJDGHVGHOVHXIXQFLRQDPHQWLHOGHODLQVWDOÃODFLy



/HV SDUWV PzELOV GH OHV PjTXLQHV TXHVLJXLQDFFHVVLEOHV GHV GH O·H[WHULRU GH OHV PDWHL[HV
HVWDUDQGHJXGDPHQWSURWHJLGHV

&RPXQVUHODWLXVDILDELOLWDWLGXUDGD


(QJHQHUDOWRWPDWHULDOLHTXLSHVWDUjFRQVWUXwWG·DFRUGDPEOHVQRUPHVHVSHFLILTXHVTXHOL
VLJXLQ DSOLFDEOHV L GH WDO IRUPD TXHHV JDUDQWHL[L OD SHUPDQqQFLD LQDOWHUDEOH GH OHVVHYHV
FDUDFWHUtVWLTXHV L SUHVWDFLRQV GXUDQW WRWD OD VHYD YLGD ~WLO 3HU DL[z HO VHX GLVVHQ\
FRQVWUXFFLyLHTXLSDPHQWDX[LOLDUKDXUjGHVHUO·DGHTXDWSHUJDUDQWLUHOFRPSOLPHQWGHOHV
SUHVFULSFLRQVVHJHQWV
o

(OV SXQWV GH JUHL[DWJH UHJODWJH FRPSURYDFLy L SRVDGD DO SXQW VHUDQ IjFLOPHQW
DFFHVVLEOHV GHV GH O·H[WHULRU GH O·HTXLS VHQVH QHFHVVLWDW GH UHPRXUH O·HTXLS GHO
VHX OORF G·LQVWDOÃODFLy QL GHVFRQQHFWDUKR GHO FLUFXLW GH IOXLG DO TXDO SHUWDQ\ /HV
FREHUWHVFDUFDVVHVRSURWHFFLRQVTXHSHUDOPDQWHQLPHQWIRVQHFHVVDULUHPRXUH
HVWDUDQ IL[DGHV HQ OD VHYD SRVLFLy PLWMDQoDQW GLVSRVLWLXV TXH SHUPHWLQ OHV

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

&RPXQVUHODWLXVDUHQGLPHQWHQHUJqWLF


(O UHQGLPHQW GH TXDOVHYRO PjTXLQD FRPSRQHQW G·XQD LQVWDOÃODFLy G·DLUH FRQGLFLRQDW VHUj
O·LQGLFDW SHO IDEULFDQW HQ OD VHYD GRFXPHQWDFLy WqFQLFD DPE XQD WROHUjQFLD GHO FLQF SHU
FHQW  



/HVFRQGLFLRQVG·DVVDLJV·HVSHFLILFDUDQHQFDGDFDV



/·HILFLqQFLDG·LQWHUFDQYLGHTXDOVHYROHTXLSUHFXSHUDGRURLQWHUFDQYLDGRUVHUjODLQGLFDGD
SHOIDEULFDQWHQODVHYDGRFXPHQWDFLyWqFQLFDDPEXQDWROHUjQFLDGHOWUHVSHUFHQW  



(OVUHQGLPHQWVLO·HILFLqQFLDGHWRWVHOVHTXLSVFRPSOLUDQDOOzTXHV·KDHVWDEOHUWSHUDHOOVHQ
HO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV
FRPSOHPHQWjULHVDSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGHGHMXOLROGH

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð



/HV SqUGXHV GH SUHVVLy HQ OHV FRQGXFFLRQV GH IOXLGV KDXUDQ GH OLPLWDUVH WRW HO SRVVLEOH
DPEO·REMHFWHGHUHGXLUHOFRQVXPHQERPEHVLYHQWLODGRUV



(Q OHV FRQGXFFLRQV G·DLUH FRQGLFLRQDW OD UHODFLy HQWUH OD SRWqQFLD VHQVLEOH ~WLO HQWUHJDGD
SHU O·DLUH DOV ORFDOV SUHSDUDWV L OD SRWqQFLD FRQVXPLGD SHOV YHQWLODGRUV HV GHQRPLQD
©)DFWRUGH7UDQVSRUWª



(Q WRWV HOV VLVWHPHV DPE GLVWULEXFLy G·DLUH DPE FDEDO PDMRU TXH  PV HO IDFWRU GH
WUDQVSRUWHQOHVFRQGLFLRQVGHPj[LPDFjUUHJDWqUPLFDVHUjPDMRUTXH



(Q OHV FRQGXFFLRQV G·DLJXD OHV SqUGXHV GH FjUUHJD HV OLPLWDUDQ DO Pj[LP GLVPLQXLQW OD
YHORFLWDWGHO·DLJXDHQOHVFDQRQDGHVVHQVHSDVVDUGHOOtPLWPtQLPQHFHVVDULSHUJDUDQWLU
O·DUURVVHJDPHQWG·DLUH



(OVPRWRUVHOqFWULFVSHUDO·DFFLRQDPHQWGHOVHTXLSVKDXUDQGHVHOHFFLRQDUVHSHUWUHEDOODU
HO PpV SUz[LP SRVVLEOH D OHV FRQGLFLRQV GH SOHQD FjUUHJD SHUTXq pV HQ DTXHVWHV
FRQGLFLRQVHQTXqO·HILFLqQFLDG·XQPRWRUpVPj[LPDLOHVYDULDFLRQVGHYROWDWJHUHVSHFWHDO
WHzULF SURGXHL[HQ OD PtQLPD SHUWRUEDFLy L SqUGXD G·HILFLqQFLD 1R REVWDQW DL[z DOV
YHQWLODGRUV FHQWUtIXJV KDXUj GH SRVDUVH HVSHFLDO DWHQFLy SHU HYLWDU VREUHFjUUHJXHVHQ XQ
PRWRU PROW MXVWDPHQW GLPHQVLRQDW GHJXGHV D XQD VREUH HVWLPDFLy GH OHV SqUGXHV GH
FjUUHJDGHOFLUFXLW



&DSHTXLSSRGUjGHVSUHQGUHHQHOVHXIXQFLRQDPHQWJDVRVRORUVGHVDJUDGDEOHVRQRFLXV
VHQVHTXHHOVPDWHL[RVHVWLJXLQGHJXGDPHQWFRQWURODWVLFDQDOLW]DWVSHUDODVHYDDGHTXDGD
HYDFXDFLy



(O IXQFLRQDPHQW GH TXDOVHYRO HTXLS QR SURGXLUj YLEUDFLRQV GHVDJUDGDEOHV R TXH SXJXLQ
DIHFWDU O·HGLILFL L HO QLYHOO GH VRUROO SURGXwW HVWDUj DOV OtPLWV HVWDEOHUWV SHUTXq HQ O·HVSDL
KDELWDEOHQRVHVREUHSDVVLQHOVYDORUVLQGLFDWVSHUFDGDFDV

&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð
&(57,),&$76'·+202/2*$&,Ð
+RPRORJDFLyGHSHUVRQDOLHPSUHVHV
3HUDODFRUUHFWDH[HFXFLyGHOVWUHEDOOVFRQWHPSODWVHQDTXHVWDFODVVLILFDFLyV·H[LJLUDQHOVGRFXPHQWV
DFUHGLWDWLXVVHJHQWV


(VWDUO·(PSUHVDHQSRVVHVVLyGHO&HUWLILFDWFRUUHVSRQHQWDO*UXS6XEJUXSGHO0LQLVWHUL
G·,QG~VWULDL(QHUJLDG·DFRUGDPEO·2UGUHGHGDWD'H-XOLRO %2(QGHO
G·$JRVWGHL%2(QGDO,,$JRVWGH L2UGUHGHO0LQLVWHULG·+LVHQGDGHO
GH0DUoGH %2(QGHOGH0DUoGHL%2(QGHOG·$EULOGH
 DPEODFDWHJRULDTXHV·LQGLTXLHQHOVGRFXPHQWVGHO&RQWUDFWH

2EUHV $X[LOLDUV (V WLQGUj HQ FRPSWH O·HVSHFLDOLWDW QLYHOO HFRQzPLF L H[LJqQFLHV WqFQLTXHV GH OD
LQVWDOÃODFLyGHTXqHVWUDFWL



3HUDOVORFDOVFDOHIDFWDWVODWHPSHUDWXUDPLWMDLQWHULRUQRVREUHSDVVDUjPDLHOVYLQWJUDXV
FHQWtJUDGV &  D PHQ\V TXH OHV FRQGLFLRQV WqUPLTXHV UHVXOWDQWV V·REWLQJXLQ VHQVH
GHVSHVDDOJXQG·HQHUJLDGHWLSXVFRQYHQFLRQDO

3HU DOV ORFDOV UHIULJHUDWV OD WHPSHUDWXUD PLWMD R LQWHULRU QR VHUj PDL LQIHULRU DOV YLQWLFLQF JUDXV
FHQWtJUDGV & DPHQ\VTXHOHVFRQGLFLRQVWqUPLTXHVUHVXOWDQWVV·REWLQJXLQVHQVHGHVSHVDDOJXQ
G·HQHUJLHVGHWLSXVFRQYHQFLRQDO
/D WHPSHUDWXUD PLWMD SRQGHUDGD GHOV ORFDOV FOLPDWLW]DWV HQ OHVFRQGLFLRQV H[WUHPHV GHO SURMHFWHQR
VHUj VXSHULRU D YLQW JUDXV FHQWtJUDGV &  D O·KLYHUQ QL LQIHULRU D  YLQWLFLQF JUDXV FHQWtJUDGV
& DO·HVWLXTXDQODLQVWDOÃODFLyHVWLJXLHQIXQFLRQDPHQW
(QFDSFDVODWHPSHUDWXUDGHTXDOVHYROORFDOFRQFUHWVXSHUDUjHOVYLQWLGRVJUDXVFHQWtJUDGV & 
DO·KLYHUQQLVHUjLQIHULRUDOVYLQWLWUHVJUDXVFHQWtJUDGV & DO·HVWLX
/HVWHPSHUDWXUHVPLWJHVLQWHULRUVGHOVORFDOVSUHSDUDWVSRGUDQRVFLOÃODUHQWUHYLQWJUDXVFHQWtJUDGVL
YLQWLFLQF JUDXV FHQWtJUDGV & L &  VHPSUH TXH SHU D DL[z QR HV UHTXHUHL[L FDS FRQVXP
G·HQHUJLDGHWLSXVFRQYHQFLRQDO
/DKXPLWDWUHODWLYDGHSURMHFWHDO·HVWLXSHUDOHVFRQGLFLRQVLQWHULRUVPDLVHUjLQIHULRUDOFLQTXDQWD
FLQFSHUFHQW  
$ O·KLYHUQ QR HV SHUPHWUj PRGLILFDU OD KXPLWDW UHODWLYD HQ DPELHQWV LQWHULRUV DPE VLVWHPHV GH
FRQVXPG·HQHUJLDTXDQDTXHVWDHVPDQWLQJXLHQXQYDORUVXSHULRUDOWUHQWDSHUFHQW  
4XHGHQ H[FORVRV G·DTXHVWHV FRQGLFLRQV HOV PXVHXV R ORFDOV GH WLSXV LQGXVWULDO LQIRUPjWLF
KRVSLWDODUL RIDUPDFqXWLF TXHD FDXVD GH FRQGLFLRQDQWVGHSURFpVVDQLWDUL R FRQVHUYDFLyH[LJHL[LQ
FRQGLFLRQVDPELHQWDOVPpVVHYHUHVOHVTXDOVKDXUDQGHVHUGHWHUPLQDGHVHQFDGDFDV

'2&80(17$&,Ð'(0$7(5,$/6,(48,36
'2&80(17$&,Ð'(0$7(5,$/6,(48,36
&HUWLILFDWGHSUHVVLy
7RWVHOVHTXLSVLQFXUVRVHQHO©5HJODPHQWGH5HFLSLHQWVD3UHVVLyªKDXUDQG·DQDUDFRPSDQ\DWVSHO
FRUUHVSRQHQWFHUWLILFDWGHSURYDGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD
,QIRUPDFLy7qFQLFD
(O IDEULFDQW GH WRW PDWHULDO L HTXLS KDXUj GH VXEPLQLVWUDU XQD GRFXPHQWDFLy UHODWLYD DO PDWHL[ HQ
TXqILJXULODLQIRUPDFLyVHJHQW
&DUDFWHUtVWLTXHVGHO·HTXLSLQGLFDGHVDODSODFDG·LGHQWLILFDFLy


3RWqQFLDIULJRUtILFD~WLOWRWDOSHUDGLIHUHQWVFRQGLFLRQVGHIXQFLRQDPHQWILQVLWRWDPEOHV
SRWqQFLHVQRPLQDOVDEVRUELGHVHQFDGDFDV



&ODVVHGHUHIULJHUDQW

'HODPDWHL[DPDQHUDVHUDQH[LJLEOHVHOVGRFXPHQWVDFUHGLWDWLXVGHTXDOLILFDFLyGHSHUVRQDODPE
&DUQHW3URIHVVLRQDOG·,QVWDOÃODGRU$XWRULW]DWG·,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHVG·DFRUGDPEHO5HJODPHQW
G·,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV0,,)7LWXORLQGLYLGXDOSHUSDUWGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD
VLEpSRGHQUHDOLW]DUVHHOVWUHEDOOVDQQH[RVLG·REUDSHUSHUVRQDOTXDOLILFDWTXHQRSRVVHHL[LDTXHVW
WLSXVG·HVSHFLDOLW]DFLy



&RHILFLHQW G·HILFLqQFLD HQHUJqWLFD &(( SHU D GLIHUHQWV FRQGLFLRQV GH IXQFLRQDPHQW L SHU D
SODQWHVUHIULJHUDGRUHVG·DLJXDILQVLWRWHQFjUUHJXHVSDUFLDOV



/LPLWLVLH[WUHPVGHIXQFLRQDPHQWDGPHVRV



7LSXVLFDUDFWHUtVWLTXHVGHODUHJXODFLyGHFDSDFLWDW

+RPRORJDFLyG·HTXLSVLPDWHULDOV



7RWVHOVHTXLSVLPDWHULDOVDTXqODQRUPDWLYDGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDH[LJHL[O·KRPRORJDFLyKDXUDQ
GHVXEPLQLVWUDUVHDPEHOFRUUHVSRQHQW´&HUWLILFDWG·+RPRORJDFLyµ

([LJqQFLHV L UHFRPDQDFLRQV G·LQVWDOÃODFLy HVSDLV GH PDQWHQLPHQW VLWXDFLy L GLPHQVLy
G·HVFRPHVHVHWF



([LJqQFLHVHQODFRQQH[LyLDOLPHQWDFLyHOqFWULFD6LWXDFLyGHODFDL[DGHFRQQH[Ly



,QVWUXFFLRQVGHIXQFLRQDPHQW

&RQGLFLRQVGH3URMHFWH



,QVWUXFFLRQVGHPDQWHQLPHQW

/HV FRQGLFLRQV GHO SURMHFWH V·DMXVWDUDQ D DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ HO 5HJODPHQW G·LQVWDOÃODFLRQV
7qUPLTXHVGHOVHGLILFLVLSDUWLFXODUPHQWDOTXHGLVSRVHQOHVLQVWUXFFLRQVWqFQLTXHVFRPSOHPHQWjULHV
,7(



3UHVVLRQVPj[LPHVGHWUHEDOOHQOHVOtQLHVG·DOWDLEDL[DSUHVVLyGHUHIULJHUDQW



&DEDOV GHOIOXLG UHIUHGDW SqUGXHV GH FjUUHJD L DOWUHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHOFLUFXLW VHFXQGDUL
GHO·HYDSRUDGRU



&DEDOV GHO IOXLG GH UHIUHGDPHQW GHO FRQGHQVDGRU SqUGXD GH FjUUHJD L DOWUHV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHOFLUFXLW

&21',&,216*(1(5$/6'(&/&8/
&21',&,216*(1(5$/6'(&/&8/

(VSUHQGUDQHQHOVSURMHFWHVGHFOLPDWLW]DFLyUHGDFWDWVVHJRQVODQRUPD81(HQODTXH
V·HVSHFLILTXHQOHVFRQGLFLRQVSHUDHIHFWHVGHFjOFXO
3HUDOHVFRQGLFLRQVLQWHULRUVV·DGRSWDUDQHOVYDORUVVHJHQWV


&RQIRUW*HQHUDO$SDUWDPHQW[DOHWKRWHORILFLQDFROÃOHJLHWF
o

7HPSHUDWXUDVHFDGHYLQWLWUHVDYLQWLVLVJUDXVFHQWtJUDGV D&  (VWLX 
GHGLYXLWDYLQWLGRVJUDXVFHQWtJUDGV D& KLYHUQ 

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

7RWDODLQIRUPDFLyKDXUjG·H[SUHVVDUVHHQXQLWDWVGHO6LVWHPD,QWHUQDFLRQDO6,
/DLQIRUPDFLyWqFQLFDLFRPHUFLDOTXHHOIDEULFDQWSXEOLTXLIHQWUHIHUqQFLDDOVVHXVIDEULFDWVKDXUj
GHVHUFRLQFLGHQWDPEO·H[SUHVVDGDHQHOGRFXPHQWDQWHULRUPHQWFLWDW

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

3ODFDGH&DUDFWHUtVWLTXHV
7RWV HOV HTXLSV TXH FRQVXPHL[LQ HQHUJLD R WLQJXLQ XQD IXQFLy G·LQWHUFDQYL WqUPLF KDXUDQ G·HVWDU
GRWDWVG·XQDSODFDGHFDUDFWHUtVWLTXHVHQTXqHVWDUjFRQVLJQDWODLQIRUPDFLyTXHOLVLJXLDSOLFDEOH
VHJRQVHOVFDVRVGHODOOLVWDVHJHQW


/HV LQVWDOÃODFLRQV HOqFWULTXHV QHFHVVjULHV SHU DO IXQFLRQDPHQW FRUUHFWH GHOV HTXLSV  HTXLSV GH
&RQGLFLRQDPHQWG·$LUHFRPSOLUDQDOOzTXHV·KDLQGLFDWHQHO&$3,78/2©,QVWDOÃODFLRQV(OqFWULTXHV
GH%DL[D7HQVLyG·DTXHVW3&7*



1RPLUDyVRFLDOGHOIDEULFDQW



1RPEUHGHIDEULFDFLy



'HVLJQDFLyGHOPRGHO

6,67(0(6'(&21',&,21$0(17'·$,5(
6,67(0(6'(&21',&,21$0(17'·$,5(



&DUDFWHUtVWLTXHVGHO·HQHUJLDG·DOLPHQWDFLy

1250(6'·$3/,&$&,Ð
1250(6'·$3/,&$&,Ð



3RWqQFLDQRPLQDODEVRUELGDHQOHVFRQGLFLRQVQRUPDOVGHO48$'5(



3RWqQFLD IULJRUtILFD WRWDO ~WLO HV IDUj UHIHUqQFLD D OHV FRQGLFLRQV R QRUPHV G·DVVDLJ TXH
KDXUjG·DMXVWDUVHDDOOzTXHV·KDLQGLFDWDO48$'5(



7LSXVGHUHIULJHUDQW



4XDQWLWDWGHUHIULJHUDQW



&RHILFLHQW G·HILFLqQFLD HQHUJqWLFD &(( IOXL[ OHV FRQGLFLRQV QRUPDOLW]DGHV GHO 48$'5(




3HVHQIXQFLRQDPHQW

$PpVDPpVSHUDOVHTXLSVGHERPEDGHFDORU


&RHILFLHQWG·HILFLqQFLDHQHUJqWLFDFRVWDWFRQGHQVDGRU&((& HQOHVFRQGLFLRQVQRUPDOVGHO
48$'5( 



5(,$/'(&5(7GHGHMXOLROSHOTXHV DSURYDHO5HJODPHQWG ,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHV
HQHOV(GLILFLV
5(,$/'(&5(7GHGHPDUoSHOTXHV DSURYDHO&RGL7qFQLFGHO (GLILFDFLy %2(Q~P
 LPRGLILFDFLRQVSRVWHULRUV

*(1(5$/,7$76&/$66,),&$&,Ð
*(1(5$/,7$76&/$66,),&$&,Ð
*HQHUDOLWDWV
8QDLQVWDOÃODFLyG·DLUHFRQGLFLRQDWKDGHVHUFDSDoGHPDQWHQLUDOODUJGHWRWO·DQ\LHQWRWVOHV
DPELHQWVSUHSDUDWVODWHPSHUDWXUDGHVLWMDGDLXQDKXPLWDWUHODWLYDDFFHSWDEOH+DG·DVVHJXUDUXQD
SXUHVDGHO·DPELHQWDGHTXDGDLVLPXOWjQLDPHQWPDQWHQLUODYHORFLWDWGHO·DLUHDOHV]RQHVRFXSDGHV
GLQVHOVOtPLWVUHTXHULWVSHUSURSRUFLRQDUXQPj[LPFRQIRUWDOVRFXSDQWV
3HUDFRQVHJXLUDL[zHVGLVSRVDGHGLVWLQWVVLVWHPHVG·DLUHFRQGLFLRQDWVHJRQVPLOORUV·DGHTHQDOHV
FRQGLFLRQVDPELHQWDOVLQYHUVLyLDPRUWLW]DFLyGHOVHTXLSVIOH[LELOLWDWGHUHJXODFLyFRQWUROLHVWUXFWXUD
GHO·HGLILFL
&ODVVLILFDFLy




4XDQW DOV HTXLSV L PDWHULDOV D HPSUDU FRPSOLUDQ DPE DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ OD 1RUPDWLYD
1DFLRQDO 1RUPHV81( LHVWUDQJHUDTXHV·HVSHFLILFDHQFDGDVFXQGHOVDSDUWDWVFRUUHVSRQHQWV

48$'5(


&RVWDWLQWHULRU
FRVWDWH[WHULRU
&RVWDWLQWHULRU
FRVWDWH[WHULRU
$LUH
$LJXD
$LUH
$LJXD
HQWUDGD
G·HQWUDGD
HQWUDGD
G·HQWUDGD
3URYHVD$VVDJHV
HQWUDGD
G·HQWUDGD
HQWUDGD
G·HQWUDGD
3URYHVD$VVDJHV
(QW
(QW 6RUW
(QW 6RUW
6RUW 6HF
6HF +XP
+XP  (QW
6RUW 6HF
6HF +XP
+XP
D &RQGLFLRQVQRUPDOVGHIXQFLRQDPHQWHQIUHG  







E &RQGLFLRQVQRUPDOVGHIXQFLRQDPHQWG·DOWD
³
³
  
³


WHPSHUDWXUDFDORU  
F &RQGLFLRQVQRUPDOVGHIXQFLRQDPHQWGHEDL[D
³
³
  ³
³


WHPSHUDWXUDHQERPEDGHFDORU  
GO&RQGLFLRQVPj[LPHVGHIXQFLRQDPHQWHQFLFOHGH








IUHG  
HO&RQGLFLRQVPj[LPHVGHIXQFLRQDPHQWHQFLFOHGH
³
³

³

³


FDORU 
I &RQGLFLRQVGHIXQFLRQDPHQWDEDL[DWHPSHUDWXUDHQ 



³



IUHG  
J &RPSURYDFLyGHO·HILFLqQFLDGHO·DwOODPHQWWqUPLF
³
³


³




7HPSHUDWXUHVHQ&SHUDDVVDMRVGHUHQGLPHQWVL
FRQVXPVHQHUJqWLFV

(OVVLVWHPHVGHFRQGLFLRQDPHQWG·DLUHHVGLYLGHL[HQHQTXDWUHWLSXVEjVLFVTXHHVGLIHUHQFLHQHQOD
IRUPDG·REWHQLUODFOLPDWLW]DFLyGHO·HVSDLTXHHVFRQGLFLRQD
(OVWLSXVEjVLFVVyQ
([SDQVLyGLUHFWD
6LVWHPDWRWDLUH
6LVWHPDWRWDLJXD
6LVWHPDDLUHDLJXD

6,67(0$'·(;3$16,Ð',5(&7$
6,67(0$'·(;3$16,Ð',5(&7$
*HQHUDOLWDWV&ODVVLILFDFLy
(OVLVWHPDG·H[SDQVLyGLUHFWDFRQVLVWHL[HQXQDXQLWDWDXWzQRPDDVVHWMDGDHQO·HVSDLDFRQGLFLRQDWR
SUz[LPDDHOODPEWRWVHOVHOHPHQWVQHFHVVDULVSHUSURGXLUHOUHIUHGDPHQWGHO·DLUH
(PSUHQ FDQRQDGHV GH UHIULJHUDQW LQVWDOÃODGHV ´LQ VLWXµ R LQFORVHV HQ O·XQLWDW FRPSDFWD /HV XQLWDWV
FRQGHQVDGRUHVKDQGHFROÃORFDUVHDGLVWjQFLD
(VFRQVLGHUHQHOVHTXLSVVHJHQWV


(TXLSV GH ILQHVWUD ,QFRUSRUDWV HQ PXU R HQ IXVWHULD L XWLOLW]DQW DLUH H[WHULRU SHU D
UHIUHGDPHQW GHO FRQGHQVDGRU /D SRWqQFLD XQLWjULD GH O·HTXLS pV LQIHULRU D VHW PLO ZDWWV
: /DLPSXOVLyG·DLUHpVKRULW]RQWDO



(TXLSV GH FRQVROD (OHPHQWV FRPSDFWHV UHIULJHUDWV SHU DLUH R SHU DLJXD R Ep SDUWLWV
GLVSRVDQW HQ DTXHVW FDV OD XQLWDW FRQGHQVDGRUD D O·H[WHULRU \ XQLGD D O·HYDSRUDGRU SHU
FDQRQDGD GH UHIULJHUDQW OD ORQJLWXG GH OD TXDO QR VHUj VXSHULRU D YXLW PHWUHV (OV GH
FRQGHQVDFLy SHU DLJXD QHFHVVLWHQ HQOODo D OD [DU[D GH ODPSLVWHULD L VDQHMDPHQW L VL OD
SRWqQFLD pV VXSHULRU D VHW PLO ZDWWV  :  QHFHVVLWHQ FRQQHFWDUVH D XQD WRUUH GH
UHIULJHUDFLy/DLPSXOVLyG·DLUHpVYHUWLFDO



(TXLSV DXWzQRPV $QjOHJV DOV DQWHULRUV DGPHWHQWVH ILQV D TXLQ]H PHWUHV  P  GH
ORQJLWXG HQ OHV OtQLHV GH UHIULJHUDQW TXH XQHL[ HQ OHV XQLWDWV HYDSRUDGRU L FRQGHQVDGRUD
3RGHQVHUFRQGHQVDWVSHUDLUHRSHUDLJXDDTXHVWV~OWLPVQHFHVVLWHQFRQQHFWDUVHDXQD
WRUUHGHUHIULJHUDFLy


1250(67Ë&1,48(6'·$3/,&$&,Ð
1250(67Ë&1,48(6'·$3/,&$&,Ð
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV DSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH
1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,QVWDOÃODFLRQVGH&OLPDWLW]DFLy,QGLYLGXDOV17(,&,
5HJODPHQWGH6HJXUHWDWSHUD3ODQWHVL,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV

$/75(61250(6
$/75(61250(6
50(6

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

(QO·HTXLSHVWDQLQFORVRV


3UHVDG·DLUHH[WHULRU SHUVLDQHVFRPSRUWHV 



3UHVDG·DLUHUHWRUQ SHUVLDQHV 



)LOWUH



9HQWLODGRU



5HL[HWHV



$SDUHOOV GH UHIULJHUDFLy FRPSUHVVRU FRQGHQVDGRU HYDSRUDGRU L FDQRQDGHV GH
UHIULJHUDQW 

,QVWDOÃODFLy




(Q WRW FDV HVWDUj SURKLELW HO PDQWHQLPHQW GH OHV FRQGLFLRQV KLJURPqWULTXHV GHOV ORFDOV
FOLPDWLW]DWVSHUPLWMjGHO·DFFLyVLPXOWjQLDGHIOXLGVDPEWHPSHUDWXUHVVXSHULRULLQIHULRUD
ODGHO·DPELHQW

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
&RPSUqQHOFOLPDWL]DGRURXQLWDWGHWUDFWDPHQWG·DLUHHOTXDOFRQVWDGH

$O·LQVWDOÃODFLyG·HTXLSVDXWzQRPVHVWLQGUDQHQFRPSWHOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV




(Q FRUUHGRUV YHVWtEXOV GH ORFDOV QR LQGXVWULDOV DL[t FRP HQ KDELWDFLRQV GH ORFDOV
LQVWLWXFLRQDOVQRPpVSRGUDQFROÃORFDUVHHTXLSVFRPSDFWHVLSDUWLWVTXHXWLOLW]LQUHIULJHUDQW
GHOJUXSSULPHU QRWz[LFVLQRLQIODPDEOHV 
7RWV HOV HTXLSV IULJRUtILFV KDXUDQ G·HVWDU SURYHwWV GH FDUFDVVHV GH SURWHFFLy GH WDO IRUPD
TXHHOVIDFLQLQDFFHVVLEOHVDSHUVRQHVQRDXWRULW]DGHV
4XHGD SURKLELGD OD LQVWDOÃODFLy G·HTXLSV IULJRUtILFV HQ HOV FRUUHGRUV HVFDOHV L HOV VHXV
UHSODQHOOV HQWUDGHV L VRUWLGHV G·HGLILFLV VHPSUH TXH GLILFXOWLQ OD OOLXUH FLUFXODFLy GH
SHUVRQHV

/HV LQVWDOÃODFLRQV TXDQW D DwOODPHQWV FRPSOLUDQ DOOz TXH V·KD UHIHULW HQ O·$UWLFOH  (OHPHQWV
$X[LOLDUV$wOODPHQWV
/·DLJXDSURFHGHQWGHOUHIUHGDPHQWGHOFRQGHQVDGRUHVFRQVLGHUDUjQRSRWDEOHLKDXUjG·H[LVWLUXQD
FDQDOLW]DFLyGHFDQRQDGDSHUDODVHYDHYDFXDFLy
/HVFDQRQDGHVLOHVVHYHVFRQQH[LRQVSHUDFDQDOLW]DFLyGHIOXLGVUHIULJHUDQWVIULJRUtJHQVUHDOLW]DGHV
HQREUDKDXUDQGHFRPSOLUOHVSUHVFULSFLRQVLQFORVHVHQO·$UWLFOH&LUFXLWVGHUHIULJHUDQW

6,67(0$727
6,67(0$727$,5(
$,5(



3UHVDG·DLUHH[WHULRU SHUVLDQHVFRPSRUWHV 



%DWHULDGHSUHHVFDOIDPHQW



3UHVDG·DLUHGHUHWRUQ SHUVLDQHV 



)LOWUH



%DWHULDGHUHIUHGDPHQW UHQWDGRUSHUSROYRULW]DFLyREDWHULDGHIUHGSHUH[SDQVLyGLUHFWD
DLJXDVDOPRUUDDPERVHQVHSROYRULW]DGRUV 



%DWHULDGHFDOHIDFFLy



+XPHFWDGRU



9HQWLODGRU

8QLWDWV WHUPLQDOV SHU DOV VLVWHPHV GH GREOH FRQGXFWH L FRQGXFWH GXDO TXH SRGHQ WHQLU FDPEUD GH
EDUUHMDVHUSHQWtUHIULJHUDGRULREDWHULDGHFDOGHXWUDFWDPHQWDF~VWLFLERFDG·LPSXOVLy 
/·DLUH WUDFWDW SHO FOLPDWL]DGRU pV HQYLDW DOV ORFDOV PLWMDQoDQW OD [DU[D GH GLVWULEXFLy G·DLUH OD TXDO
FRQVWDGH


&RQGXFWHV



5HL[HWHVLGLIXVRUV

(OIUHGpVJHQHUDWHQO·DSDUHOOGHUHIULJHUDFLy FRPSUHVVRUFRQGHQVDGRUHYDSRUDGRULFDQRQDGHV L
HQYLDWDWUDYpVG·XQFLUFXLWTXHFRQVWDGH


%RPED



&DQRQDGDG·DLJXDRVDOPRUUD

*HQHUDOLWDWV&ODVVLILFDFLy

6LHOFRQGHQVDGRUpVUHIUHGDWSHUDLJXDDPpVDPpVV·LQFORXUjXQDWRUUHGHUHIULJHUDFLy

(O VLVWHPD WRWDLUH pV DTXHOO TXH XWLOLW]D ~QLFDPHQW DLUH FRP D IOXLG GH WUDQVSRUW WqUPLF DOV ORFDOV
SUHSDUDWV

,QVWDOÃODFLy

/D XQLWDW GH WUDFWDPHQW G·DLUH FOLPDWL]DGRU  HVWj DOOXQ\DGD L PXQWDGD HQ IRUPD GH FHQWUDO O·~QLF
TXHDUULEDDOVORFDOVpVO·DLUHTXHFLUFXODSHUXQVLVWHPDGHFRQGXFWHV
(O IUHG R FDORU pV JHQHUDW HQ DOWUHV XQLWDWV D EDQGD HQ HOV HTXLSV GH UHIULJHUDFLy R FDORU (V
FRQVLGHUHQHOVVLVWHPHVVHJHQWV








,QVWDOÃODFLy G·XQ VRO FRQGXFWH DTXHVW VLVWHPD FRQVWD G·XQ QRPpV FRQGXFWH RQ O·DLUH HV
UHJXOD Ep HQ FDEDO DPE UHJXODFLy GH E\SDVV VREUH OD EDWHULD GH UHIUHGDPHQW R FDEDO
YDULDEOH EpHQWHPSHUDWXUD VREUHODEDWHULDGHUHIUHGDPHQWVREUHODGHSRVWHVFDOIDPHQW
RHQFDEDOLWHPSHUDWXUD
,QVWDOÃODFLy PXOWL]RQD RQ SHU XQD EDWHULD GH IUHG L XQD DOWUD GH FDOHQWD SDVVHQ GRV
FRUUHQWV G·DLUH TXH VHJRQV OHV GLVWLQWHV ]RQHV GLIHUHQFLDGHV HQ HOV VHXV UHTXHULPHQWV
V·HIHFWXD OD EDUUHMD G·DTXHVWHV L HQ HO SURSL FOLPDWL]DGRU DEDQV G·HQYLDUOHV D OHV GLWHV
]RQHV
,QVWDOÃODFLy GH GREOH FRQGXFWH HQ DTXHVWD OD WRWDOLWDW GH O·DLUH pV WUDFWDW FHQWUDOPHQW HQ
IRUPDGHGRVFRUUHQWVG·DLUHXQDIUHGDLXQDDOWUDFDOHQWDTXHHQYLDGHVDOVGLVWLQWVORFDOV
HV EDUUHJHQ DO ILQDO GH OD OtQLD VHJRQV SURSRUFLRQV GHWHUPLQDGHV SHOV UHTXHULPHQWV
HVSHFtILFVGHFDGDVFXQG·HOOV
,QVWDOÃODFLyGHFRQGXFWHGXDOHQDTXHVWDFDGDVFXQGHOVGLIHUHQWVDPELHQWVUHSGRVIOXLGV
G·DLUHLQGHSHQGHQWVLGHQRPLQDWVUHVSHFWLYDPHQWDLUHSULPDULLDLUHVHFXQGDUL
o

/·DLUH SULPDUL GH FDEDO FRQVWDQW L WHPSHUDWXUD YDULDEOH UHJXOD HOV JXDQ\V GH
FDORURSqUGXHVWqUPLTXHVGHJXGHVDODWUDQVPLVVLy

o

/·DLUH VHFXQGDUL GH FDEDO YDULDEOH L WHPSHUDWXUD FRQVWDQW UHJXOD OD FjUUHJD
GHJXGDDSHUVRQHVLOÃOXPLQDFLyDSDUHOOVLUDGLDFLyVRODU

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

(Q DTXHVWHV LQVWDOÃODFLRQV V·XWLOLW]DUDQ SODQWHV UHIULJHUDGRUHV G·DLJXD FRPSDFWHV R DPE
FRQGHQVDGRUUHPRW VLVWHPDSDUWLW 
4XDQW D OD VHYD LQVWDOÃODFLy FRPSOLUDQ DPE DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ HO SDUjJUDI  GHO
VXEDSDUWDW,QVWDOÃODFLyGHO·$SDUWDW6LVWHPHVG·([SDQVLy'LUHFWD
/D[DU[DGHGLVWULEXFLyG·DLUHFRPSOLUjDPEOHVHVSHFLILFDFLRQVGHO·$UWLFOH;DU[HVG·$LUH
/D[DU[DGHGLVWULEXFLyG·DLJXDFRPSOLUjDPEOHVHVSHFLILFDFLRQVGHO·$UWLFOH;DU[HVG·DLJXD
(OVHOHPHQWVDX[LOLDUVGHOVLVWHPDWDOVFRPWRUUHVGHUHIULJHUHVWYGLSzVLWVG·DFXPXODFLyLH[SDQVLy
YjOYXOHVHWFFRPSOLUDQDPEDOOzTXHV·KDPDUFDWHQO·$UWLFOH(OHPHQWV$X[LOLDUV
/HVLQVWDOÃODFLRQVTXDQWDDwOODPHQWFRPSOLUDQHOTXHUHIHUHL[RQO·$UWLFOH(OHPHQWVDX[LOLDUV
$wOODPHQWV
/D XQLWDW GH WUDFWDPHQW G·DLUH &OLPDWL]DGRU  FRPSOLUj DPE OHV UHEOHL[L IOH[LRQV FRQWLQJXGHV HQ
O·$UWLFXOR(OHPHQWV(PLVVRUV&OLPDWL]DGRUV

6,67(0(6727
6,67(0(6727$,*8$
$,*8$
*HQHUDOLWDWV&ODVVLILFDFLy
(QDTXHVWVLVWHPDHOPLJUHIULJHUDGRUDLJXDIUHGDRVDOPRUUDHQFRPSWHVGHUHIULJHUDQWGLUHFWHSRW
VXEPLQLVWUDUVHGHVG·XQDIRQWDOOXQ\DGDLHVIDFLUFXODUSHOVVHUSHQWLQVGHOHVXQLWDWVWHUPLQDOVHQ
OHV TXH O·DLUH GHO ORFDO HV ID SDVVDU D WUDYpV G·DTXHVWV VHUSHQWLQV LPSXOVDW SHU XQ YHQWLODGRU )DQ
FRLO 
'LVWLQJLPHQDTXHVWVLVWHPD


)DQFRLOVDGRVWXEVO·DLJXDIUHGDLPSXOVDGDYDSHUXQWXEG·DQDGDLWRUQDSHUXQDOWUHGH
UHWRUQ

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð



)DQFRLOVDTXDWUHWXEVRQKLKDGRVFLUFXLWV IUHGLFDORU WRWDOPHQWLQGHSHQGHQWV

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
&DGDXQLWDWWHUPLQDOFRQWp

&DGDXQLWDWHVWjGREOHPHQWFRPXQLFDGDDPEXQDFHQWUDOGHWUDFWDPHQWG·DLUHFOLPDWL]DGRULDPE
XQDSODQWDGHUHIULJHUDFLy FRPSUHVVRUFRQGHQVDGRUHYDSRUDGRULFDQRQDGHV 
/·DLUH pV LPSXOVDW D WUDYpV G·XQD [DU[D GH FRQGXFWHV L O·DLJXD UHIUHGDGD D WUDYpV G·XQD [DU[D GH
FDQRQDGHVDPE



3UHVDG·DLUHH[WHULRU SHUVLDQHVFRPSRUWHV 



3UHVDG·DLUHUHWRUQ SHUVLDQHV 



)LOWUH



%DWHULDGHUHIUHGDPHQW

6LHOFRPSUHVVRUGHODSODQWDUHIULJHUDGRUDpVUHIUHGDWSHUDLJXDSRUWDUjDPpVDPpVXQDWRUUH
GHUHIULJHUDFLy



9HQWLODGRU

,QVWDOÃODFLy



5HL[HWHV

3HUDDTXHVWVVLVWHPHVOHVSUHVFULSFLRQVG·LQVWDOÃODFLyVyQOHVFRUUHVSRQHQWVDOHVGHOVVLVWHPHVWRW
DLUHLWRWDLJXDFRQMXQWDPHQW



%RPED



&DQRQDGDG·DLJXDRVDOPRUUD

&DGD XQLWDW HVWj FRPXQLFDGD DPE XQD FHQWUDO RQ VH VLWXD O·HTXLS GH UHIULJHUDFLy FRPSUHVVRU
FRQGHQVDGRUHYDSRUDGRULFDQRQDGHV 

(48,36'(352'8&&,Ð'·$,5(
(48,36'(352'8&&,Ð'·$,5()5(
'·$,5()5('
)5('

/·DLJXDIUHGDHVWUDQVSRUWDPLWMDQoDQWHOFLUFXLWG·DLJXDTXHFRQVWDGH

5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð



%RPED



&DQRQDGDG·DLJXDRVDOPRUUD

6LHOFRPSUHVVRUGHO·HTXLSGHUHIULJHUDFLypVUHIUHGDWSHUDLJXDHVGLVSRVDUjDPpVDPpVG·XQD
WRUUHGHUHIULJHUDFLy
,QVWDOÃODFLy
/D LQVWDOÃODFLy GH OHV SODQWHV UHIULJHUDGRUHV FRPSOLUDQ DPE HO TXH V·KD GLW HQ O·$SDUWDW  6LVWHPD
G·([SDQVLy'LUHFWD

5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV DSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH
5HJODPHQWGH6HJXUHWDWSHUDLQVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV
/·$5, (VWjQGDUG  L  SURSRUFLRQD XQDJROD SHU D OD FRPSURYDFLyGHFDSDFLWDW GH OHV
SODQWHVUHIULJHUDGRUHVG·DLJXDFHQWULIXJXHVLDOWHUQDWLYHVUHVSHFWLYDPHQW

*(1(5$/,7$76&/$66,),&$&,Ð
*(1(5$/,7$76&/$66,),&$&,Ð
(5$/,7$76&/$66,),&$&,Ð

/D [DU[D GH GLVWULEXFLy G·DLJXD FRPSOLUj DPE DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ O·$UWLFOH  ;DU[HV
G·$LJXD

(OV HTXLSV GH SURGXFFLy GH IUHG VyQ HOV JHQHUDGRUV GH IUHG TXH WUDQVSRUWDW HQ DLJXD R VDOPRUUD
DOLPHQWD OHV EDWHULHV GH YD IUHJLU GHOV HOHPHQWV HPLVVRUV FOLPDWL]DGRUV YHQWLORFRQYHFWRUV
DHURWHUPLFVLLQGXFWRUV

(OVHOHPHQWVDX[LOLDUVGHOVLVWHPDFRPSOLUDQDPEDOOzTXHV·KDUHIHULWHQO·$UWLFXOR(OHPHQWV
DX[LOLDUV

(V FRPSRQHQ DOPHQ\V GH FRQGHQVDGRU HYDSRUDGRU FLUFXLW IULJRUtILF FRPSUHVVRU R FLUFXLW
G·DEVRUFLyLFRQWUROVDXWRPjWLFVDPEHOVHXSDQHOO

/HV LQVWDOÃODFLRQV TXDQW D DwOODPHQW FRPSOLUDQ DPE KR HVSHFLILFD HQ O·$UWLFOH  (OHPHQWV
$X[LOLDUV$wOODPHQW

6HVXEPLQLVWUDUDQDPEODFjUUHJDLQLFLDOGHUHIULJHUDQW

/HVXQLWDWVWHUPLQDOV )DQ&RLOV FRPSOLUDQDPEOHVHVSHFLILFDFLRQVFRQWLQJXGHVHQO·$UWLFOH
(OHPHQWV(PLVVRUV9HQWLORFRQYHFWRUV

6,67(0(6$,5(
6,67(0(6$,5($,*8$
$,*8$
*HQHUDOLWDWV&ODVVLILFDFLy
(QDTXHVWVLVWHPDODSODQWDGHUHIULJHUDFLyLODXQLWDWGHWUDFWDPHQWG·DLUHHVWDQVHSDUDGHVGHO·HVSDL
TXH HVFRQGLFLRQD OD FOLPDWLW]DFLyHV YHX DIHFWDGD HQ XQDSHWLWD SDUW SHU DLUH LPSXOVDW LOD PDMRU
SDUWGHODFjUUHJDJUDYLWDVREUHXQLWDWVG·LQGXFFLySHUOHVTXHFLUFXODDLJXDUHIUHGDGD
/·DLUH GHO ORFDO SDVVD D WUDYpV GH OD XQLWDW G·LQGXFFLy EHQ DUURVVHJDW SHO FRUUHQW G·DLUH LPSXOVDW
,QVWDOÃODFLyG·LQGXFFLy RSHUO·DFFLyG·XQYHQWLODGRU ,QVWDOÃODFLRQVGH)DQ&RLOV 
7DQWOHVLQVWDOÃODFLRQVG·LQGXFFLyFRPOHVGH)DQ&RLOVSRGHQVHUGHGRVRTXDWUHWXEV
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
/HVXQLWDWVWHUPLQDOVFRQVWHQGH


3UHVDG·DLUHH[WHULRU SHUVLDQHVFRPSRUWHV 



3UHVDG·DLUHUHWRUQ SHUVLDQHV 



)LOWUH



%DWHULHVGHUHIUHGDPHQW



9HQWLODGRU ,QVWDOÃODFLRQVGH)DQ&RLOV 



7RYHUHVG·LQGXFFLy ,QVWDOÃODFLRQVG·LQGXFFLy 



5HL[HWHV

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

(OVHTXLSVGHSURGXFFLyGHIUHGSRGHQVHU


(TXLSVXQLWDULVGHFRQGLFLRQDPHQW



3ODQWHVUHIULJHUDGRUHVG·DLJXD



3ODQWDG·DEVRUFLy



%RPEDGHFDORU

(48,3681,7$5,6'(&21',&,21$0(17
(48,3681,7$5,6'(&21',&,21$0(17
*HQHUDOLWDWV&ODVVLILFDFLy
8Q (TXLS 8QLWDUL R DXWzQRP FRQVLVWHL[ HQ XQ FLUFXLW IULJRUtILF DGDSWDW D XQ VLVWHPD GH
FRQGLFLRQDPHQWG·DLUHHQWHUDPHQWPXQWDWHQIjEULFDDPEWRWVHOVHOHPHQWVQHFHVVDULVSHUVDWLVIHU
OHVQHFHVVLWDWVGHO·XVXDUL
'HSHQHQW GH OD GLVWLQWD GLVSRVLFLy GHOV HOHPHQWV HQ XQ QRPpV R HQ GRV FRQMXQWV L GHO VLVWHPD GH
FRQGHQVDFLyHVSRGHQFODVVLILFDUHOVHTXLSVDXWzQRPVHQHOVJUXSVVHJHQWV


&RPSDFWHVLPSOH KRULW]RQWDORYHUWLFDO &RQGHQVDFLyDLUHDLJXD$PEWRWVHOVHOHPHQWVD
O·LQWHULRUGHOORFDO YHQWLODGRUHYDSRUDGRULFRQGHQVDGRU 



&RPSDFWH SDUWLW FRQGHQVDFLy DLUHDLJXD $ O·LQWHULRU HV GLVSRVHQ HO YHQWLODGRU L
O·HYDSRUDGRUFRPSUHVVRULFRQGHQVDGRUURPDQHQDO·H[WHULRUGHOORFDO



8QLWDWGH[DVVtVFRQGHQVDFLyDLUHDLJXD'LVSRVHQG·HYDSRUDGRUHQLQWHULRULFRPSUHVVRUL
FRQGHQVDGRUHQH[WHULRU1RLQFORXYHQWLODGRUG·LPSXOVLy



&RQGHQVDGRU UHPRW FRQGHQVDFLy DLUHDLJXD 9HQWLODGRU HYDSRUDGRU L FRPSUHVVRU HQ
LQWHULRULFRQGHQVDGRUDO·H[WHULRUGHOORFDO

'H FDGDVFXQ G·DTXHVWV WLSXV SRGHQ GHULYDUVH DOWUHV VHJRQV TXH V·LQFRUSRUL R QR XQ VLVWHPD GH
FDOHIDFFLyPLWMDQoDQW

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð



%DWHULDHOqFWULFD



%DWHULDG·DLJXDFDOHQWDRYDSRU



(VFDOIDGRUG·DLUHSHUJDV



8QLWDWV FRPSDFWHV VLPSOHV KRULW]RQWDOV 7RWDOPHQW PXQWDGHV HQ IjEULFD DGRSWDQW XQD
GLVSRVLFLy GH EORF FRPSDFWH KRULW]RQWDO 3RGUDQ LQVWDOÃODUVH WDQW HQ O·LQWHPSqULH FRPR D
O·LQWHULRU+DXUjGHSUHYHXUH·VXQDSUHVDG·DLUHH[WHULRU



8QLWDWV FRPSDFWHV SDUWLGHV (O VXEPLQLVWUDPHQW HV UHDOLW]D HQ GXHV R GLYHUVRV EORFV TXH
KDXUDQ GH FRQQHFWDUVH IULJRUtILFDPHQW HQWUH VL HQ REUD $OPHQ\V HOV EORFV VHUDQ GRV OD
XQLWDW FRPSUHVVRUDFRQGHQVDGRUD L OD FOLPDWL]DGRUD YHQWLODGRU L HYDSRUDGRU   /D XQLWDW
FRPSUHVVRUDFRQGHQVDGRUDSRGUjVHUSHUDLQWHPSqULHRSHUDLQWHULRUHQHOSULPHUFDV
HOVYHQWLODGRUVGHOFRQGHQVDGRUVHUDQKHOLFRwGDOVLHQHOVHJRQFHQWUtIXJV

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(VVHQFLDOPHQW XQ HTXLS DXWzQRP R XQLWDUL FRQVWDUj GHOV VHJHQWV HOHPHQWV TXH SRGHQ HVWDU
PXQWDWVHQXQVROFRQMXQWRXQLWDWRUHSDUWLWVHQWUHGXHVSDUWVRFRPSRQHQWV


&RPSUHVVRUDPEPRWRU



(YDSRUDGRU



&RQGHQVDGRU



,QWHUFRQQH[LyGHOFLUFXLWIULJRUtILF



9HQWLODGRU



)LOWUHG·DLUH

/HV FDQRQDGHV GH UHIULJHUDQW FRPSOLUDQ DPE DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ O·$UWLFOH  ;DU[D
G·$LJXD&LUFXLWVGHUHIULJHUDQW



&RQWUROGHFDSDFLWDWPDQLREUDLVHJXUHWDW

&RQWUROV



;DVVtV



7DQFDPHQWVDwOODWV

(OVHTXLSVDXWzQRPVKDXUDQGHVHUVXEPLQLVWUDWVDPEWRWHOVLVWHPDGHFRQWUROQHFHVVDULSHUDOVHX
FRPSOHWIXQFLRQDPHQWLVHJXUHWDW

8QLWDW GH FRQGHQVDGRU UHPRW ÔQLFDPHQW YD VHSDUDW HO FRQGHQVDGRU GH OD UHVWD GH OD XQLWDW /D
FRQQH[Ly IULJRUtILFD HV UHDOLW]DUj HQ REUD 6L HO FRQGHQVDGRU pV UHIUHGDW SHU DLUH HV FROÃORFDUj
QHFHVVjULDPHQWDO·H[WHULRU
8QLWDW GH [DVVtV (V UHDOLW]DUj HQ REUD HO PXQWDWJH GHO VLVWHPD G·LPSXOVLy L FDQDOLW]DFLy GH O·DLUH
WUDFWDW

,QVWDOÃODFLy

(OFRQWUROGHFDSDFLWDWG·DTXHVWVHTXLSVHVUHDOLW]DPLWMDQoDQWHOFRPDQGDPHQWG·XQWHUPzVWDWTXH
FRQWUROLODWHPSHUDWXUDG·HQWUDGDGHO·DLUHDO·HYDSRUDGRUWHPSHUDWXUDGHUHWRUQ

/DFDUFDVVDWLQGUjODUREXVWHVDVXILFLHQWSHUVXSRUWDUVHQVHGHIRUPDFLyHOVHVIRUoRVTXHHQHOVHX
IXQFLRQDPHQWVLJXLQGHSUHYHXUHLQFOXVLYDPHQWHOVLPSDFWHVGHWUDQVSRUW

$TXHVWWHUPzVWDWDFWXDVREUHHOFLUFXLWIULJRUtILFVHJRQVGLYHUVRVSURFHGLPHQWV


(Q HOV HTXLSV DPE GLYHUVRV FRPSUHVVRUV FDGDVFXQ G·HOOV SHUWDQ\ D XQ FLUFXLW IULJRUtILF
VHSDUDWLSRWVHUDWXUDWLQGHSHQGHQWPHQW



/DFDUFDVVDHVWDUjGHJXGDPHQWSURWHJLGDFRQWUDODFRUURVLy



/HVFRPSRUWHVQRWLQGUDQHQHOVHXPRYLPHQWFRQWDFWHDPEDOWUHVSDUWVPzELOVGHO·DSDUHOO



(OV SDQHOOV L VHFFLRQV TXH IRUPHQ O·DFDUpV GH O·DSDUHOO HVWDUDQ IHUPDPHQW IL[DWV D
O·HVWUXFWXUD$TXHVWDIL[DFLyQRSHUGUjODVHYDHILFjFLDSHUHIHFWHGHOSHVOHVYLEUDFLRQVR
FRQVHFXWLYHVPDQLREUHVGHGHVPXQWDWJHLPXQWDWJH



/HVSDUWVPzELOVHVWDUDQSURWHJLGHVSHUHYLWDUGDQ\VDSHUVRQLV



(QHOVPXOWLFRPSUHVVRUVHOUHQGLPHQWQRV·DIHFWD



7RWHVOHVSDUWVPHWjOÃOLTXHVHVWDUDQSURWHJLGHVFRQWUDODFRUURVLy





1R H[LVWLUDQ YjOYXOHV HQWUH HO GLVSRVLWLX OLPLWDGRU GH SUHVVLy GHO FLUFXLW IULJRUtILF L HO FLUFXLW
G·DOWDSUHVVLyHQWUH&RPSUHVVRUL&RQGHQVDGRU

(Q HO VLVWHPD GH GHVFjUUHJD GH FLOLQGUH HQ JHQHUDO HO UHQGLPHQW GH FjUUHJD SDUFLDO
GLVPLQXHL[

7RWHV OHV SDUWV GH O·HTXLS TXH SXJXLQ TXHGDU DwOODGHV L VRWPHVHV D SUHVVLy WLQGUDQ GLVSRVLWLXV GH
GHVFjUUHJDSHULPSHGLUSUHVVLRQVHOHYDGHVHQFDVG·LQFHQGLWDOVFRPYjOYXOHVGHGHVFjUUHJDWDSV
GHPj[LPDSUHVVLy7DSVIXVLEOHV
(OVWDSVIXVLEOHVV·DXWRULW]DUDQQRPpVSHUDUHFLSLHQWVGHGLjPHWUHPILUDUDVHWFHQWtPHWUHV FP L
GHFDSDFLWDWLQIHULRUDYXLWDQWDOLWUHV O (QWRWFDVDTXHVWVGLVSRVLWLXVHVWDUDQVLWXDWVSHUVREUH
GHOQLYHOGHOLTXLGR
/HV SDUWV VRWPHVHV D SUHVVLy GHO UHIULJHUDQW DO FRVWDW G·DOWD SHX 6Ly KDXUDQ GH UHVLVWLU VDQJXLQ\RO
PtQLPVHJRQVHOWLSXVGHUHIULJHUDQWOHVSUHVVLRQVLQGLFDGHVHQO·,QVWUXFFLy0,,)
/DLQVWDOÃODFLyGHOVGLVWLQWVJUXSVHVUHDOLW]DUjFRPVHJXHL[


8QLWDWV FRPSDFWHV VLPSOHV YHUWLFDOV 9LQGUDQ ODXGH D PXQWDGHV GH IjEULFD *HQHUDOPHQW
GLYLGLUDQHOVVHXVFRPSRQHQWVVHJRQVWUHVEORFVGLVSRVDWVYHUWLFDOPHQWFRQWHQLQW
o

%ORFLQIHULRU&RPSUHVVRUFRQGHQVDGRULFDL[DGHFRQWURO

o

%ORF LQWHUPHGL $VSLUDFLy G·DLUH ILOWUHV HYDSRUDGRU L HYHQWXDOPHQW EDWHULD GH
FDOHIDFFLy

o

%ORFVXSHULRUYHQWLODGRULRSFLRQDOPHQWSOHG·LPSXOVLy



/D LPSXOVLy G·DLUH SRGUj IHUVH PLWMDQoDQW FRQGXFWHV L UHL[HWHV R GLUHFWDPHQW D WUDYpV GHO
SOHQXP



$O·LQVWDOÃODFLyG·DTXHVWHVXQLWDWVKDXUjGHSUHYHXUH·VXQDSUHVDG·DLUHH[WHULRU
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(Q HOV HTXLSVDPE XQ VRO FRPSUHVVRU GH JUDQ SRWqQFLD OD UHGXFFLy GH FDSDFLWDW V·DFRQVHJXHL[ R
SHU GHVFjUUHJD GH FLOLQGUHV FRQVHFXWLYDPHQW R SHU E\SDVV GH JDV FDOHQW R SHU YDULDFLy GH OD
YHORFLWDW
&DGDVFXQG·DTXHVWVSURFHGLPHQWVDIHFWDHOUHQGLPHQWDFjUUHJDSDUFLDOGHIRUPHVGLIHUHQWV

(QHOVVLVWHPHVGHYHORFLWDWYDULDEOHHOUHQGLPHQWDFjUUHJDSDUFLDODXJPHQWD
(OE\SDVVGHJDVFDOHQWGLVPLQXHL[HOUHQGLPHQW
$PpVGHOVLVWHPDGHFRQWUROGHFDSDFLWDWHOVVHJHQWVGLVSRVLWLXVVyQQHFHVVDULV


3URWHFFLyGHOPRWRUFRQWUDVREUHFjUUHJXHV



3URWHFFLyGHOPRWRUGHOYHQWLODGRUFRQWUDVREUHFjUUHJXHV



7DSIXVLEOHHQHOFRQGHQVDGRU



3UHVVzVWDWG·DOWDLEDL[DGHOFRPSUHVVRU



(QFODYDWJHHOqFWULFHQWUHFRPSUHVVRULYHQWLODGRUGHO·HYDSRUDGRU



(QHOVHTXLSVDPEFRQGHQVDGRUUHIUHGDWSHUDLJXDXQDYjOYXODSUHVVRVWjWLFD



6LVWHPDHOqFWULFGHFRQWURODYLQWLTXDWUHYROWV Y 



(QHOVHTXLSVGRWDWVG·XQVLVWHPDGHFDOHIDFFLyKDXUjG·LQFORXUH·VHOFRUUHVSRQHQWVLVWHPD
GHFRQWUROGHFDSDFLWDWLGHVHJXUHWDW



&RQQH[LyDWHUUDGHWRWHVOHVSDUWVPHWjOÃOLTXHVTXHQRIRUPLQSDUWGHOFLUFXLWHOqFWULF

,QIRUPDFLy7qFQLFD
(O IDEULFDQW KDXUj GH VXEPLQLVWUDU OD 3ODFD GH &DUDFWHUtVWLTXHV VHJRQV $SDUWDW  GH O·$UWLFOH
RQILJXUDUDQHQWUHDOWUHVOHVGDGHVVHJHQWV


1RPRUDyVRFLDOGHOIDEULFDQW



1RPEUHGHIDEULFDFLyLGHVLJQDFLyGHOPRGHO

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð



3RWqQFLDGH UHIULJHUDFLy HQ IXQFLy GH OHVFRQGLFLRQV QRUPDOV LFDEDOV G·DLUH GH FLUFXODFLy
SHUO·HYDSRUDGRULGHOHVFRQGLFLRQVGHFRQGHQVDFLy

(VSHFLDOPHQW VXEPLQLVWUDUj OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH FDSDFLWDW L FRQVXP HQ OHV FRQGLFLRQV HVWDEOLGHV
HQHO©5HJODPHQWSHUD~VUDFLRQDOGHO·HQHUJLDª


&DUDFWHUtVWLTXHVGHO·DOLPHQWDFLyHOqFWULFD



&RUEHVGHFDEDOSUHVVLyGHOYHQWLODGRU



'LPHQVLRQVJHQHUDOV



&RWHVLGLPHQVLRQVGHOHVFRQQH[LRQV
o

&RQGXFWHV

o

(QWUDGDG·DLJXD

o

6RUWLGDG·DLJXD

o

'UHQDWJHGHFRQGHQVDW



1LYHOOVRQRUHQ1&HQXQSXQWILQVLWRWPHWUHLPLJ P GHOVzOLDXQDGLVWjQFLDG·XQ
PHWUH P GHOIURQWGHO·HTXLS



4XDQHVWUDFWLGHVLVWHPHVWLSXVSDUWLWVKDXUjG·LQGLFDUODGLVWjQFLDPj[LPDHQWUHDPEGXHV
SDUWVGHO·HTXLS

(Q HOV HTXLSV DPE FRQGHQVDGRU UHIULJHUDW SHU DLJXD V·LQGLFDUj HO FDEDO QHFHVVDUL D XQD
WHPSHUDWXUD G·HQWUDGD GH O·DLJXD D YLQWLQRX JUDXV FHQWtJUDGV &  L D TXLQ]H JUDXV FHQWtJUDGV
& 

3/$17(65()5,*(5$'25(6'·$,*8$
3/$17(65()5,*(5$'25(6'·$,*8$
*HQHUDOLWDWV&RPSRQHQWVL&ODVVLILFDFLy
8QD SODQWD UHIULJHUDGRUD G·DLJXD HVWj FRQVWLWXwGD SHOV VHJHQWV FRPSRQHQWV EjVLFV TXH VHUDQ VXEPLQLVWUDWV SHO
IDEULFDQWMDDFREODPHQWVRLQWHUFRQQHFWDWVREpVROWVSHUDOVHXPXQWDWJHHQREUD


&RPSUHVVRU



0RWRU



5HIULJHUDGRUGHOtTXLG (YDSRUDGRU 



&RQGHQVDGRU



'LVSRVLWLXGHFRQWUROGHUHIULJHUDQW



&HQWUHGHFRQWUROLSURWHFFLy



%DQFDGDRDUPDGXUD

'HSHQHQW GHO WLSXV GH FRPSUHVVRU XWLOLW]DW HOV SULQFLSDOV PRGHOV GH SODQWHV UHIULJHUDGRUHV HV
FRQVLGHUHQWRWVHJXLWFRPPpVXWLOLW]DWVDO·LQVWDOÃODFLyGHFRQGLFLRQDPHQWG·DLUH


3ODQWHVGHFRPSUHVVRUDOWHUQDWLX



3ODQWHVGHFRPSUHVVRUFHQWUtIXJ



3ODQWHVGHFRPSUHVVRUGHFDUDJRO

&RQWUROV
/·DGHTXDFLy GH OD FDSDFLWDW GH OD SODQWD UHIULJHUDGRUD G·DLJXD D OHV QHFHVVLWDWV LQVWDQWjQLHV GH OD
LQVWDOÃODFLy HV UHDOLW]DUj PLWMDQoDQW XQ FRQWURO GH OD WHPSHUDWXUD GH VRUWLGD GH O·DLJXD UHIUHGDGD
TXHKDXUjGHPDQWHQLUVHDSUR[LPDGDPHQWFRQVWDQW
6L OD WHPSHUDWXUD GH FRQWURO G·XWLOLW]DFLy GH O·DLJXD UHIUHGDGD pV VXSHULRU D VHW JUDXV FHQWtJUDGV
&  QRUPDOPHQW QR H[LVWLUj ULVF TXH OD WHPSHUDWXUD GH VRUWLGD GH O·DLJXD G·XQD GHWHUPLQDGD
PjTXLQDVLJXLPDVVDEDL[D

$TXHVW FRQWURO KDXUj GH FRPPXWDUVH GH IRUPD FtFOLFD HQWUH OHV PjTXLQHV GH OD LQVWDOÃODFLy D IL
G·HTXLOLEUDULUHSDUWLUSHULJXDOOHVKRUHVGHIXQFLRQDPHQW
(OGLVSRVLWLXGHFRQWUROGHFDSDFLWDWFRPXQDPHQWXWLOLW]DWHQHOVGLIHUHQWVWLSXVGHFRPSUHVVRUVpV


&RPSUHVVRUV DOWHUQDWLXV 'LVSRVLWLX FRPELQDW GH GHVFjUUHJD GH FLOLQGUHV L GH SDUDGD GH
FRPSUHVVRU HQ HOV FDVRV GH PjTXLQHV DPE GLYHUVRV FRPSUHVVRUV $OJXQV IDEULFDQWV
DFWXDOPHQWXWLOLW]HQODYDULDFLyGHYHORFLWDW



&RPSUHVVRU &HQWUtIXJ (Q OD PDMRULD GHOV FDVRV XQ GLVSRVLWLX G·DMXVW GH jOHSV GH
SUHUURWDFLyHQO·DVSLUDFLyGHODWXUELQDFRPELQDGDRQRDPEPRGLILFDFLyGHODJHRPHWULD
GHODPDWHL[D(QPjTXLQHVPzELOVSHUWXUELQHVGHYDSRUHVSRGHQFRPELQDUODYDULDFLy
GHYHORFLWDWDPEHOGLVSRVLWLXGHSUHUURWDFLy



&RPSUHVVRU GH &DUDJRO 8Q GLVSRVLWLX GH YjOYXOD OOLVFDQW DO OODUJ GH O·HL[ GHO FDUDJRO
PRGLILFD OD ORQJLWXG DFWLYD G·DTXHVW SHUPHWHQW HO E\SDVV GHO JDV HQ OD SULPHUD SDUW GHO
PDWHL[

(QDGGLFLyDOGLVSRVLWLXGHFRQWUROGHFDSDFLWDWOHVSODQWHVUHIULJHUDGRUHVG·DLJXDHVWDUDQHTXLSDGHV
DPE WRWV R DOJXQV GHOV VHJHQWV GLVSRVLWLXV GH VHJXUHWDW TXH GHWLQGUDQ HO IXQFLRQDPHQW GHO
FRPSUHVVRU/DUHSRVLFLyG·DTXHVWVGLVSRVLWLXVSRGUjVHUPDQXDORDXWRPjWLFD


3UHVVRVWDW G·DOWD $TXHVW GLVSRVLWLX GHWp HO FRPSUHVVRU TXDQ OD SUHVVLy GH GHVFjUUHJD
DFRQVHJXHL[ HO OLPLWL GH VHJXUHWDW HVWDEOHUW SHO IDEULFDQW G·DFRUG DPE OD 5HJODPHQWDFLy
SHUWLQHQW



%DL[D WHPSHUDWXUD R SUHVVLy GHO UHIULJHUDQW $TXHVW GLVSRVLWLX GHWp HO IXQFLRQDPHQW GHO
FRPSUHVVRUTXDQHOOLPLWLLQIHULRUHVWDEOHUWSHUVHJXUHWDWV·DFRQVHJXHL[



$OWDWHPSHUDWXUDG·ROL$TXHVWGLVSRVLWLXGHWpHOFRPSUHVVRUGDYDQWODIDOWDGHUHIULJHUDFLy
G·ROLRO·H[FpVGHSURGXFFLyGHFDORUSHUIULFFLyPHFjQLFDHQIXQFLRQDPHQW



$OWD WHPSHUDWXUD GHO PRWRU 'HWp HO FRPSUHVVRU TXDQ SHU IDOWD GH UHIULJHUDFLy R SHU
VREUHFjUUHJD R IDOODGD G·XQ DOWUH GLVSRVLWLX GH VHJXUHWDW HV SURGXHL[ XQ HVFDOIDPHQW
H[FHVVLXGHOPRWRU



3URWHFFLy GH VREUHFjUUHJD ,QWHUURPS HO FRUUHQW HOqFWULF DO PRWRU GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQW
VHJRQV OD JUDQGjULD GHO PDWHL[ D IL G·LPSHGLU XQD HYHQWXDO VREUHLQWHQVLWDW HQ HO VHX
GHEDQDW



%DL[D WHPSHUDWXUD G·ROL $TXHVW LQWHUUXSWRU SURWHJHL[ DO FRPSUHVVRU FRQWUD XQ IDOODGD GHO
VLVWHPD G·HVFDOIDPHQW GH O·ROL L LPSHGHL[ OD SRVDGD HQ PDU[D GHO FRPSUHVVRU DEDQV TXH
O·HVFDOIDGRUG·ROLKDJLVHSDUDWGHOPDWHL[HOGLVVROWGHVSUpVG·XQDDWXUDGDSURORQJDGD



%DL[DSUHVVLyG·ROLSURWHJHL[HOFRPSUHVVRUFRQWUDHOWDSDPHQWGHOILOWUHG·ROLO·REVWUXFFLy
GHOVSDVVRVGHOXEULFDFLyODSqUGXDG·ROLODIDOODGDGHODERPEDG·ROL(OGLVSRVLWLXGHWpHO
IXQFLRQDPHQWGHOFRPSUHVVRUTXDQODSUHVVLyG·ROLFDXSHUVRWDGHOOtPLWGHVHJXUHWDWRQR
DFRQVHJXHL[HOYDORUFRUUHFWHLQVWDQWVGHVSUpVGHODSRVDGDHQPDU[D



,QWHUUXSWRU GH IOX[H 'HWp OD PDU[D GHO FRPSUHVVRU R LPSHGHL[ OD SRVDGD HQ PDU[D
G·DTXHVW HQ HOV FDVRV HQ TXq V·LQWHUURPS SHU DOJXQD FDXVD OD FLUFXODFLy GH O·DLJXD DO
FLUFXLW GH O·HYDSRUDGRU R DO FLUFXLW GHO FRQGHQVDGRU 1RUPDOPHQW QR VH VXEPLQLVWUHQ
DTXHVWVLQWHUUXSWRUVDPEODPjTXLQDSHUzKDQGHPXQWDUVHDO·LQVWDOÃODFLy

%DL[DWHPSHUDWXUDGHO·DLJXD$TXHVWDSURWHFFLyGHWpHOIXQFLRQDPHQWHL[RGHOFRPSUHVVRUTXDQOD
WHPSHUDWXUDGHO·DLJXDUHIUHGDGDDODVRUWLGDGHO·HYDSRUDGRUGHVFHQGHL[SHUVRWDGHOOLPLWLHVWDEOLW
FRPDVHJXUHWDWSHUHYLWDUTXHHQDOJXQVSXQWVGHO·HYDSRUDGRUSRJXpVSURGXLUVHJODo
9jOYXODGHVHJXUHWDW+DQGHVHUFROÃORFDGHVLWDUDGHVG·DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HO©5HJODPHQW
GH6HJXUHWDWSHUDLQVWDOÃODFLRQVIULJRUtILTXHVLUHFLSLHQWVDSUHVVLyª
,QVWDOÃODFLy
(OVPRWRUVLOHVVHYHVWUDQVPLVVLRQVKDQG·HVWDUVXILFLHQWPHQWSURWHJLGHVFRQWUDDFFLGHQWVIRUWXwWVGHO
SHUVRQDO

4XDQODWHPSHUDWXUDG·XWLOLW]DFLyVLJXLLQIHULRUDVHWJUDXVFHQWtJUDGV @&O HOWHUPzPHWUHGHFRQWURO
GHFDGDPjTXLQDKDXUjGHVLWXDUVHDODVRUWLGDLQGLYLGXDOGHFDGDVFXQD

/DPDTXLQjULDIULJRUtILFDLHOVHOHPHQWVFRPSOHPHQWDULVKDQG·HVWDUGLVSRVDWVGHPDQHUDTXHWRWHV
OHVVHYHVSDUWVVLJXLQIjFLOPHQWDFFHVVLEOHVLLQVSHFFLRQDEOHVLHQSDUWLFXODUOHVXQLRQVPHFjQLTXHV
KDQGHVHUREVHUYDEOHVHQWRWPRPHQW

(O FRQWURO GH SDUDGD GH OHV PjTXLQHV TXDQ OD FjUUHJD GLVPLQXHL[ KD GH UHDOLW]DUVH PLWMDQoDQW HO
FRQWUROGHODWHPSHUDWXUDGHUHWRUQGHO·DLJXDIUHGD

(QWUHHOVGLVWLQWVHOHPHQWVGHODVDODGHPjTXLQHVH[LVWLUjHVSDLOOLXUHPtQLPUHFRPDQDWSHOIDEULFDQW
GHOVHOHPHQWVSHUSRGHUHIHFWXDUOHVRSHUDFLRQVGHPDQWHQLPHQW
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/HVVDOHVG·LQVWDOÃODFLRQVGHSODQWHVUHIULJHUDGRUHVKDQG·HVWDUGRWDGHVG·LOÃOXPLQDFLyDUWLILFLDODPE
XQQLYHOOPLWMjGHFHQWFLQTXDQWD  OX[
$PE UHIULJHUDQWV GHO JUXS SULPHU H[FHSWH O·DQKtGULG FDUEzQLF OD SURGXFFLy GH IODPHV HQ OODUV R
DSDUHOOVQRPpVHVWjSHUPHVDVLWHQHQOORFHQORFDOWDQFDWDPEDVSLUDFLyIRUoDGDDO·H[WHULRU
$PE UHIULJHUDQWV GHO JUXS VHJRQ H[FHSWH O·DQKtGULG VXOIXUyV QR HVWj SHUPHVD OD SURGXFFLy GH
IODPHVQLO·H[LVWqQFLDGHOODUVRDSDUHOOVSURGXFWRUVGHIODPHVQLODGHVXSHUItFLHVFDOGHMDGHVDPpV
GHTXDWUHFHQWHVFLQTXDQWDJUDXVFHQWtJUDGV & 
4XHGD SHUPqV O·~V RFDVLRQDO GH OOXPLQV HQFHQHGRUV GH EXW[DFD OOXPV GHWHFWRUHV GH JDVRV L
VLPLODUV
7RWHOHPHQWG·XQHTXLSIULJRUtILFLQFORVRVHOVLQGLFDGRUVGHQLYHOOGHOtTXLGTXHIRUPLSDUWGHOFLUFXLW
GHUHIULJHUDQWKDGHVHUSURYDWDEDQVGHODVHYDSRVDGDHQPDU[DDXQDSUHVVLyLJXDORVXSHULRU
D OD SUHVVLy GH WUHEDOO SHUz PDL LQIHULRU D OD LQGLFDGD D OD 7DXOD  GH OD ,QVWUXFFLy 0,,)
GHQRPLQDGD SUHVVLy PtQLPD GH SURYD G·HVWDQTXLWDW VHJRQV HO UHIULJHUDQW GH O·HTXLS L VHJRQV
SHUWDQ\L DO VHFWRU G·DOWD R EDL[D SUHVVLy GHO FLUFXLW VHQVH TXH HV PDQLIHVWL SqUGXD R FDS IXJD GHO
IOXLGHQODSURYD

/·HYDSRUDGRU RQ OD PDVVD G·DLJXD FRQWLQJXGD HQ HOO V·HYDSRUD /·DLJXD IUHGD HQ HYDSRUDUVH
H[WUHX FDORU GHO IOXLG UHIULJHUDQW VHFXQGDUL D WUDYpV GHOV EHVFDQYLDGRUHV VLWXDWV D O·LQWHULRU GH
O·HYDSRUDGRU
(OJHQHUDGRU/DVHYDIXQFLypVODGHPDQWHQLUO·DGHTXDGDFRQFHQWUDFLyGHODVROXFLyVDOLQD3HUD
DL[zHVERPEDODVROXFLyVDOLQDGHVGHO·DEVRUELGRUDOJHQHUDGRURQDTXHOODV·HQULTXHL[QRYDPHQW
HQ VHSDUDUVH O·H[FpV G·DLJXD SHU HEXOOLFLy 3HU HOLPLQDU O·H[FpV G·DLJXD SHU HEXOOLFLy HV QHFHVVLWD
XQDIRQWFDORUtILFD
8QYHJDGDUHVWDEOLGDODFRQFHQWUDFLyGHODVROXFLyVDOLQDV·HQYLDQRYDPHQWDO·DEVRUELGRU
(OFRQGHQVDGRU(OYDSRUSURGXwWHQHOJHQHUDGRUV·HQYLDDXQFRQGHQVDGRURQHVFRQGHQVDPHUFq
DXQDWRUUHGHUHIULJHUDFLy/·DLJXDDL[tREWLQJXGDV·HQYLDQRYDPHQWDO·HYDSRUDGRUFRPHQoDQWHO
FLFOHQRYDPHQW
8QHVERPEHVGHFLUFXODFLyV·HQFDUUHJXHQGHWUDQVYDVDUO·DLJXDG·XQDXQDOWUHFRPSRQHQW
,QVWDOÃODFLy
/HVPjTXLQHVGHUHIULJHUDFLySHUDEVRUFLyGLVSRVDUDQGHOHVVHFFLRQVVHJHQWV

7RWDLQVWDOÃODFLyIULJRUtILFDTXHHPSULUHIULJHUDQWGHOJUXSRDPETXDOVHYROFjUUHJDKDXUjGH
GLVSRVDU G·XQ GHWHFWRU GH IXJXHV LQVWDOÃODW HQ ID ]RQD HQ TXq H[LVWHL[L OD Pj[LPD FjUUHJD GH IOXLG
IULJRULJHQTXHDYLVLGHPDQHUDYLVLEOHLDXGLEOHO·H[LVWqQFLDGHTXDOVHYROIXJD/DPDWHL[DH[LJqQFLD
GHGHWHFWRUGHIXJXHVKDGHFRPSOLUVHHQLQVWDOÃODFLRQVTXHHPSULQUHIULJHUDQWGHOJUXSHQOHV
TXH OD FjUUHJD HQ TXLORJUDPV NJ  GLYLGHL[L SHO YROXP GH OD VDOD RQ V·LQVWDOÃOL OD SODQWD HQ PHWUHV
F~ELFVVXSHULOHVFRQFHQWUDFLRQVDVVHQ\DODGHVDOD7DXOD,GHOD,QVWUXFFLy0,,)



(YDSRUDWV



$EVRUELGRU



6LVWHPDGHFDOGHX



&RQGHQVDGRU

/D LQVWDOÃODFLy GH FDQRQDGHV GH UHIULJHUDQW KDXUj GH FRPSOLU DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ O·$UWLFOH
;DU[HVG·$LJXD&LUFXLWVGHUHIULJHUDQW



%RPEDG·HYDSRUDGRU



%RPEHVGHODVROXFLy

,QIRUPDFLy7qFQLFD



%HVFDQYLDGRU

7RWDLQVWDOÃODFLyKDG·H[KLELUIL[DGDDODVDODRQV·XELTXLRHQDOJXQGHOVVHXVHOHPHQWVSULQFLSDOV
XQD SODFD PHWjOÃOLFD HQ OORF EHQ YLVLEOH DPE OHV GDGHV SUzSLHV GH OD 3ODFD GH &DUDFWHUtVWLTXHV
VHJRQV$SDUWDWGHO·$UWLFXORRQILJXUDUjHOVHJHQW



8QLWDWGHSXUJD



(OHPHQWVGHFRQWURODPEHOVHXSDQHOO

/DXQLWDWGLVSRVDUjDOPHQ\VGHOVFRQWUROVVHJHQWV



1RPRUDyVRFLDOGHOIDEULFDQW



1RPEUHGHIDEULFDFLyLGHVLJQDFLyGHOPRGHO



7HPSHUDWXUDGHO·DLJXDGHOFRQGHQVDGRU



&DUDFWHUtVWLTXHVGHO·HQHUJLDG·DOLPHQWDFLy



7HPSHUDWXUDGHO·DLJXDUHIUHGDGD



3RWqQFLDQRPLQDODEVRUELGDHQFRQGLFLRQVQRUPDOVGHIXQFLRQDPHQW



6XEPLQLVWUDPHQWG·HQHUJLD



3RWqQFLDIULJRUtILFDWRWDO~WLO



&RQWUROGHVHJXUHWDW



7LSXVGHUHIULJHUDQW

,QIRUPDFLy7qFQLFD



4XDQWLWDWGHUHIULJHUDQW

(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjODGRFXPHQWDFLyVHJHQW



&RHILFLHQWG·HILFLqQFLDHQHUJqWLFD&((



&DUDFWHUtVWLTXHVGHO·HTXLS



3HVHQIXQFLRQDPHQW



3RWqQFLDIULJRUtILFD~WLOSHUDGLIHUHQWVFRQGLFLRQVGHIXQFLRQDPHQW

3/$17(6'·$%625&,Ð
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&ODVVHGHUHIULJHUDQWLG·DEVRUELGRU

*HQHUDOLWDWV



&RHILFLHQWG·HILFLqQFLDHQHUJqWLFD&((SHUDGLIHUHQWVFRQGLFLRQVGHIXQFLRQDPHQW

(OIRQDPHQWGHOHVPjTXLQHVUHIULJHUDGRUHVG·DLJXDSHUDEVRUFLyFRQVLVWHL[HQODGLVPLQXFLyGHOD
WHQVLy GH YDSRU TXH SDWHL[ XQD VXEVWjQFLD UHIULJHUDQW  HQ EDUUHMDUVH DPE XQD DOWUD VHJRQD
VXEVWjQFLD DEVRUEHQW TXHIRUPDDPEIDSULPHUDXQDVROXFLyTXtPLFD



/LPLWLVH[WUHPVGHIXQFLRQDPHQWDGPHVRV



7LSXVLFDUDFWHUtVWLTXHVGHODUHJXODFLyGHFDSDFLWDW



([LJqQFLHVLUHFRPDQDFLRQVGHODLQVWDOÃODFLy



,QVWUXFFLRQVGHIXQFLRQDPHQWLPDQWHQLPHQW



3UHVVLRQVPj[LPHVGHWUHEDOOHQOHVOtQLHVG·DOWDLEDL[DSUHVVLyGHOUHIULJHUDQW



3ODFDGHFDUDFWHUtVWLTXHVVHJRQV$SDUWDWGHO·$UWLFOH

/D VROXFLy DEVRUEHL[ HOV YDSRUV SURFHGHQWV GH O·HYDSRUDGRU L HQ DTXHVW HV FRQWLQXDUj SHU WDQW
O·HEXOOLFLyDPEHOTXHV·REWpO·HIHFWHIULJRUtILFGHVLWMDW
/DLQVWDOÃODFLyHVFRPSRQGHGRVFLUFXLWVHQGRVFLOLQGUHVVXSHUSRVDWVO·LQIHULRUWDQFDO·HYDSRUDGRUL
O·DEVRUELGRULHQHOVXSHULRUHOJHQHUDGRUG·DEVRUEHQWLHOFRQGHQVDGRU
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
/·DEVRUELGRUTXHFRQWHQLQWXQDVROXFLyVDOLQDDEVRUEHL[HOYDSRUG·DLJXDSURGXwWHQO·HYDSRUDGRU
ODTXDOFRVDLQFUHPHQWDODYHORFLWDWG·HYDSRUDFLyGHO·DLJXDHQXQDPELHQWG·DLUHUHODWLYDPHQWVHF
DOOXQ\DWGHODVDWXUDFLy 
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*HQHUDOLWDWV&ODVVLILFDFLy
8QDERPEDGHFDORUXQLWjULDpVXQVLVWHPDFRPSDFWHG·DLUHFRQGLFLRQDWSHUDVHUYHLWRWO·DQ\TXH
SUHQFDORUG·XQDIRQWGHFDORULHOVHXDO·HVSDLSUHSDUDWTXDQpVQHFHVVDULLUHFXOOODFDORUGHO·HVSDL
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SUHSDUDW GHVFDUUHJDQWKR D OD IRQW GH FDORU TXDQ HV GHVLWMD UHIULJHUDFLy R GHVKXPLGLILFDFLy HQ
O·HVSDLFRQGLFLRQDW
/HVERPEHVGHFDORUHVSRGHQFODVVLILFDUHQ


%RPEDGHFDORUDLUHDLUHFRPSDFWD



%RPEDGHFDORUDLUHDLUHWLSXV6SOLW



%RPEDGHFDORUDLUHDLJXDFRPSDFWD

/HVERPEHVGHFDORUDLUHDLUHIXQFLRQHQHQHOFLFOHGHUHIULJHUDFLyLJXDOTXHXQHTXLSXQLWDULDPE
FRQGHQVDGRUUHIUHGDWSHUDLUH
(Q HO FLFOH GH FDOHIDFFLy V·LQYHUWHL[ HO FLUFXLW IULJRUtILF L HO FRQGHQVDGRU DFWXD FRP D HYDSRUDGRU
HYDFXDQWQHODFDORUHQODEDWHULDGHOFLUFXLWGHFRQGLFLRQDPHQWTXHDFWXDFRPDFRQGHQVDGRU
/HV ERPEHV GH FDORU DLUHDLJXD IXQFLRQHQ HQ FLFOH GH UHIULJHUDFLy FRP XQ HTXLS XQLWDUL DPE
FRQGHQVDGRUUHIUHGDWSHUDLJXD
(QHOFLFOHGHFDOHIDFFLyHOFRQGHQVDGRUHVFRQYHUWHL[HQHYDSRUDGRULODFDORUH[WUHWDGHO·DLJXD
V·HOLPLQDSHUODEDWHULDGHOFLUFXLWGHFRQGLFLRQDPHQWTXHDUDDFWXDFRPDFRQGHQVDGRU
8Q FRQMXQW GH ERPEHV GH FDORU DLUHDLJXD SRGHQ VHU LQVWDOÃODGHV LQWHUFRQQHFWDGHV HQ HO PDWHL[
FLUFXLW G·DLJXD DPE DTXHVWD GLVSRVLFLy VL OHV QHFHVVLWDWV GH UHIULJHUDFLy L FDOHIDFFLy HQ HOV HVSDLV
VHUYLWVSHUFDGDVFXQGHOVHTXLSVQRVyQFRLQFLGHQWVHQHOWHPSVHOVLVWHPDSHUPHWWUDVOODGDUG·XQHV
]RQHV D DOWUD OD FDORU H[FHGHQW HQ XQHV L QHFHVVDUL HQ OHV DOWUHV SHUPHWHQW HO FRQMXQW XQ
IXQFLRQDPHQWHFRQzPLF1RREVWDQWDL[zWDOVLVWHPDKDXUjGHFRPSOHWDUVHDPEXQDIRQWGHFDORU
VXSOHPHQWjULD DO FLUFXLW G·DLJXD L XQ VLVWHPD GH UHIULJHUDFLy G·DTXHVW D IL GH FREULU OHV
FLUFXPVWjQFLHVH[WUHPHVHQGHPDQGDGHFDOHIDFFLyLUHIULJHUDFLy

&RQVLGHUHPDTXtHOVHTXLSVWHUPLQDOVGHOHVLQVWDOÃODFLRQVGH&RQGLFLRQDPHQWG·$LUHTXHV·LQVWDOÃOHQ
DOVORFDOVSUHSDUDWVPRGLILTXHQOHVFRQGLFLRQVWHUPRKLJURPpWULTXHVGHO·DPELHQWPLWMDQoDQWO·DFFLy
G·XQDRGRVEDWHULHVTXHUHEHQG·XQDFHQWUDOO·DLJXDFDOHQWDRUHIUHGDGDSHUDOVHXIXQFLRQDPHQW
/D FLUFXODFLy GH O·DLUH SHU OHV EDWHULHV HV SURGXHL[ SHU O·DFFLy G·XQ YHQWLODGRU TXH IRUPD SDUW GH
O·HTXLS
/HV EDWHULHV KDXUDQ GH VXSRUWDU VHQVH GHIRUPDFLy GHJRWHV R H[VXGDFLRQV XQD SUHVVLy KLGUjXOLFD
LQWHULRU GH SURYD HTXLYDOHQW D YHJDGD L PLWMD OD GH WUHEDOO L FRP D PtQLP TXDWUHFHQWV NLORSDVFDOV
N3DO
(OVGLYHUVRVFRPSRQHQWVGHOYHQWLORFRQYHFWRUHVWDUDQFRQVWUXwWVLDFREODPHQWVGHPDQHUDTXHQRHV
SURGXHL[LQR[LGDFLRQVYLEUDFLRQVRGHIRUPDFLRQVSHUOHVFRQGLFLRQVQRUPDOVGHWUHEDOO
(OVFRL[LQHWVGHOPRWRULYHQWLODGRUVHUDQDXWROXEULILFDQWVVHQVHQHFHVVLWDWGHPDQWHQLPHQWSRVWHULRU
(OVPRWRUVHOqFWULFVGLVSRVDUDQGHOPHFDQLVPHQHFHVVDULSHUDOVHXDUUHQFDGD
/·HTXLS WLQGUj SUHYLVWD XQD FRQQH[Ly D OD [DU[D GH WHUUD GH O·HGLILFL /D EDWHULD HVWDUj GRWDGD GH
SXUJDGRUV PDQXDOV /D VDIDWD GH FRQGHQVDW WLQGUj XQD FRQQH[Ly GH GHVJXjV GHO PHQ\V PLWMD
SRO]DGD µ 
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OVYHQWLORFRQYHFWRUVLDHURWHUPRVHVWDUDQFRQVWLWXwWVSHOVHOHPHQWVVHJHQWV


;DVVtVRHVWUXFWXUDHQPDWHULDOLQR[LGDEOH



%DWHULDG·LQWHUFDQYLWqUPLFDLJXDDLUH



9HQWLODGRU

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV



)LOWUHG·DLUH

(OVHOHPHQWVFRPSRQHQWVG·XQDERPEDGHFDORUXQLWjULDVyQHVVHQFLDOPHQWHOVPDWHL[RVTXHV·KDQ
LQGLFDWSHUDOVHTXLSVGHUHIULJHUDFLyXQLWDULVDPEO·H[FHSFLyTXHHOFLUFXLWIULJRUtILFLQFRUSRUDXQD
YjOYXODLQYHUVRUDRFRQMXQWGHYjOYXOHVDXWRPjWLTXHVTXHVHJRQVHOFLFOHGHIXQFLRQDPHQWFDQYLHQHO
FLUFXLWIULJRUtILFWUDQVPHWHQWOHVIXQFLRQVGHO·HYDSRUDGRULHOFRQGHQVDGRU



3ODFDGHFRPDQGDPHQWGHOYHQWLODGRU



&RQQH[LRQVG·DOLPHQWDFLyG·DLJXD



&RQQH[LRQVG·DOLPHQWDFLyHOqFWULFD

,QVWDOÃODFLy



6DIDWDGHUHFROOLGDGHFRQGHQVDWDPEGUHQDWJH

(V WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV PDWHL[HV HVSHFLILFDFLRQV LQFORVHV D O·LQVWDOÃODFLy G·(TXLSV 8QLWDULV GH
&RQGLFLRQDPHQW



3DQHOOVGHWDQFDPHQWDPEDwOODPHQWDF~VWLF



3ODFDG·LGHQWLILFDFLy

,QIRUPDFLy7qFQLFD
$PpVGHOHVGDGHVLQGLFDGHVSHUDOFDVG·HTXLSVXQLWDULVHOIDEULFDQWKDXUjGHGRQDUODLQIRUPDFLy
VHJHQW



3RWqQFLDFDORUtILFDVXEPLQLVWUDGDHQIXQFLyGHOHVWHPSHUDWXUHVGHO·DLUHGHUHWRUQLGHOHV
FRQGLFLRQVGHOIOXLGGHODIRQWGHFDORU
&RHILFLHQWGHUHQGLPHQWHQIXQFLyGHOHVFRQGLFLRQVDQWHULRUVLQFORHQWHQHOGLWFRHILFLHQWHO
FRQVXPHOqFWULFFRUUHVSRQHQWDWRWVHOVHOHPHQWVGHODERPEDGHFDORUWDOVFRP
o

&RPSUHVVRU

o

9HQWLODGRULQWHULRU

o

9HQWLODGRUH[WHULRU

o

7UDQVIRUPDGRU

o

&LUFXLWGHFRQWURO

(/(0(176(0,66256
(/(0(176(0,66256
76(0,66256
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV DSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH
1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,QVWDOÃODFLyGH&OLPDWLW]DFLy,QGLYLGXDOV 17(,&, 

9(17,/2&219(&7256 )$1
)$1&2,/6 ,$(527(50,&6
,$(527(50,&6
*HQHUDOLWDWV
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(OVYHQWLORFRQYHFWRUVSRUWDUDQDPpVDPpV


3DQHOOVHPEHOOLGRUVHQFREHUWD



5HL[HWHVG·DVSLUDFLyLGHVFjUUHJD

,QVWDOÃODFLy


9HQWLORFRQYHFWRUV

/D GLVWjQFLD HQWUH OD SDUHW LQIHULRU GHOV WXEV G·DOHWHV GHO FRQYHFWRU L OD SDUW LQIHULRU GH O·REHUWXUD
G·HQWUDGDG·DLUHKDXUjGHVHUGHTXLQ]HFHQWtPHWUHV FP 
4XDQOHVXQLWDWVYDJLQVXEMHFWHVDODSDUHWDTXHVWDVXEMHFFLyHVWDUjIHWDSHUPLWMjGHSHUQVDQFRUDWV
DODPDWHL[DTXHSDVVDUDQDWUDYpVGHSHUIRUDFLRQVUHDOLW]DGHVHQOD[DSDSRVWHULRUGHODFDUFDVVD
GHO·DSDUHOOTXDQDTXHVWDH[LVWHL[L
6L OD XQLWDW YD FROÃORFDGD HQ XQ QtQ[RO OD SODFD IURQWDO WLQGUj FREULMXQWD SHU FREULU OD MXQWD HQWUH
DTXHVWDLODSDUHW
6·HYLWDUjTXHFLUFXOLDLUHHQWUHOD[DSDSRVWHULRULODSDUHWSHUDODTXDOFRVDHVUHRPSOLUjDOPHQ\V
HQHOVODWHUDOVLSDUWVXSHULRUDTXHVWHVSDL


$HURWHUPRV3HUDODVHYDFROÃORFDFLyHVWLQGUDQHQFRPSWH

6·DQFRUDUDQDOHVSDUHWVRDOVRVWUHGHPDQHUDTXHODVHYDVXEMHFFLyGHSHQJXL~QLFDPHQWG·DTXHVWV
DQFRUDWJHVLQRHVFRQILwHQDEVROXWHQODULJLGHVDTXHOLSXJXLQGRQDUOHVFDQRQDGHV(QFRQQHFWDU
ORVDDTXHVWHVQRV·RULJLQDUDQHVIRUoRVVXSOHPHQWDULVQLHVYDULDUjODSRVLFLyTXHWHQLDO·XQLWHUPLF
DQFRUDW
/HV XQLWDWV HV FROÃORFDUDQ GH PDQHUD TXH O·DLUH FDOHQW IUHJDPHQW OHV SDUHWV IUHGHV VHQVH [RFDU
GLUHFWDPHQWFRQWUDHOOHV (V UHFRPDQDFROÃORFDUORV GH PDQHUD TXH O·DQJOH IRUPDW SHU OD SURMHFFLy

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

KRULW]RQWDOGHOFRUUHQWG·DLUHFDOHQWLODSDUHWIUHGDVLJXLGHWUHQWDJUDXVFHQWtJUDGV & FRPD
Pj[LP
4XDQ GLYHUVRV XQLWHUPLFV HV FROÃORTXLQ HQ XQ UHFLQWH PROW HVSDLyV KDXUDQ GH VLWXDUVH GH WDO
PDQHUDTXHHOFRUUHQWG·DLUHGHFDGDVF~FRLQFLGHL[LDPEO·DGMDFHQWIRUPDQWVHXQFRUUHQWFLUFXODWRUL
JHQHUDO
$OVWDOOHUVJUDQVDPEFREHUWHVPROWDOWHVOHVXQLWDWVKDXUDQGHFROÃORFDUVHGHPDQHUDTXHHOFRUUHQW
FLUFXODWRULG·DLUHSURGXwGDWLQJXLHOPHQRUUHFRUUHJXWSRVVLEOH
(OV XQLWHUPLFV QR KDXUDQ GH PXQWDUVH D DOWXUHV VXSHULRUV D OHV LQGLFDGHV SHO IDEULFDQW 3HU
DFRQVHJXLUXQIXQFLRQDPHQWHFRQzPLFOHVXQLWDWVKDXUDQGHPXQWDUVHWRWKREDL[HVTXHOLSHUPHWLQ
OHVFDQRQDGHVGHOUHFLQWHHQTXqV·LQVWDOÃOLQ
1RKDQGHSURGXLUVHPROqVWLHVDOVRFXSDQWVSHUFRUUHQWVG·DLUHJDLUHEDL[HV
eVUHFRPDQDEOHVLWXDUODWRUQDG·DLUHGHUHWRUQGHO·DSDUHOODXQVWUHQWDFHQWtPHWUHV FP GHOVzO
&RQWUROLUHJXODFLy
/D FDSDFLWDW IULJRUtILFD G·XQ YHQWLORFRQYHFWRU HV SRGUj UHDOLW]DU DFWXDQW VREUH OD YDULDFLy GH FDEDO
G·DLUH PLWMDQoDQW OHV GLVWLQWHV YHORFLWDWV GHO YHQWLODGRU JHQHUDOPHQW GH FRQWURO PDQXDO R DFWXDQW
VREUH HO FDEDO G·DLJXD VXEPLQLVWUDW D OD FDQRQDGD PLWMDQoDQW YjOYXOD DXWRPjWLFD WRWUHV R
PRGXODQW
,QIRUPDFLy7qFQLFD
(OIDEULFDQWKDXUjGHVXEPLQLVWUDUODGRFXPHQWDFLyWqFQLFDFRUUHVSRQHQWDPEODLQIRUPDFLyVHJHQW

(OV LQGXFWRUV GH WLSXV KRULW]RQWDO WLQGUDQ XQD LQFOLQDFLy GH OD VHYD EDWHULD GH IUHG L XQD VDIDWD GH
GUHQDWJHFRPELQDGDGHWDOIRUPDTXHHVJDUDQWHL[LODSHUIHFWDUHFROOLGDGHO·DLJXDGHFRQGHQVDFLy
TXHHVSXJXLSURGXLUILQVLWRWHQFRQGLFLRQVDQRUPDOVGHIXQFLRQDPHQW
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OVLQGXFWRUVHVWDUDQFRQVWLWXwWVSHOVHOHPHQWVVHJHQWV


;DVVtVRHVWUXFWXUDEDVWLGRUHQPDWHULDOLQR[LGDEOH



%DWHULDREDWHULHVG·LQWHUFDQYLWqUPLFDLJXDDLUH



&DPEUDG·LQGXFFLyDPEWRYHUHVUHJXODGRUG·DLUHSULPDULLVLOHQFLDGRU



)LOWUHG·DLUH



&RQQH[LRQVG·DOLPHQWDFLyG·DLJXDLDLUHSULPDULV



6DIDWDGHUHFROOLGDGHFRQGHQVDWGHGUHQDWJH



3DQHOOVGHWDQFDPHQWDPEDwOODPHQWDF~VWLF



3DQHOOVHPEHOOLGRUV RSFLRQDO 



5HL[HWHVG·DVSLUDFLyLGHVFjUUHJD RSFLRQDO 



3ODFDG·LGHQWLILFDFLy

,QVWDOÃODFLy



'HQRPLQDFLyWLSXVLJUDQGjULD

&RPSOLUDQ HOV PDWHL[RV UHTXLVLWV TXH HOV HVPHQWDWV SHU DOV9HQWLORFRQYHFWRUV L $HURWHUPRV $SDUWDW
GHOSUHVHQW$UWLFOH 



&DEDOG·DLUHHQFDGDYHORFLWDWGHOYHQWLODGRU

&RQWUROLUHJXODFLy

3RWqQFLD IULJRUtILFD VHQVLEOH L WRWDO HQ IXQFLy GH OD WHPSHUDWXUD L FDEDO GH O·DLJXD IUHGD L GH OHV
FRQGLFLRQVWHUPRKLJURPpWULFDVGHO·DLUHDO·HQWUDGDSHUDFDGDYHORFLWDWGHOYHQWLODGRU
&RQVXPGHOYHQWLODGRUHQFDGDYHORFLWDW
1LYHOOGHVRUROOGHSUHVVLyVRQRUDHQG%$SHUDXQORFDOWLSXVHQFDGDYHORFLWDWGHOYHQWLODGRU

/DYDULDFLyGHFDSDFLWDWG·XQLQGXFWRUHVSRGUjUHDOLW]DUDFWXDQW


6REUH O·DLUH SULPDUL PLWMDQoDQW OD UHJXODFLy GHO VHX FDEDO OD YDULDFLy GH OHV VHYHV
FRQGLFLRQVLHOFDQYLGHWUHWGHODWRYHUD



6REUHO·DLUHVHFXQGDULPLWMDQoDQWPRGLILFDFLyGHOFDEDORWHPSHUDWXUDGHO·DLJXDHQYLDGD
DODEDWHULDLPLWMDQoDQWFRPSRUWHVTXHPRGLILTXHQHOFDEDOG·DLUHLQGXwWSHUFDGDEDWHULD

&DUDFWHUtVWLTXHVGHOFRUUHQWHOqFWULFQHFHVVDUL
'LPHQVLRQVSHVLFRWHVGHFRQQH[LRQV
/LPLWDFLyGHSUHVVLyKLGUjXOLFD

,1'8&7256
,1'8&7256
*HQHUDOLWDWV

$TXHVWVVLVWHPHVGHPRGLILFDFLyGHFDSDFLWDWSRGUDQVHUPDQXDOVROOLJXLWHPjWLFVSHUzDOPHQ\VXQ
G·HOOVKDXUjG·HVWDUSUHYLVWSHUDOVHXDFFLRQDPHQWPLWMDQoDQWXQGLVSRVLWLXDXWRPjWLF
,QIRUPDFLy7qFQLFD
(OIDEULFDQWKDXUjGHVXEPLQLVWUDUODVHJHQWLQIRUPDFLyWqFQLFDHQODVHYDGRFXPHQWDFLy


'HQRPLQDFLyWLSXVLJUDQGjULD



7LSXVGHWRYHUD

6yQ HTXLSV WHUPLQDOV GH OHV LQVWDOÃODFLRQV GH &RQGLFLRQDPHQW G·$LUH TXH V·LQVWDOÃOHQ DOV ORFDOV
SUHSDUDWVPRGLILTXHQOHVFRQGLFLRQVWHUPRKLJURPqWULTXHVVGHO·DLUHPLWMDQoDQWO·DFFLyG·XQDRGXHV
EDWHULHVLHOVXEPLQLVWUDPHQWVLPXOWDQLG·XQFDEDOG·DLUHWUDFWDWSURFHGHQWG·XQFOLPDWL]DGRUFHQWUDO
$TXHVWDLUHGHQRPLQDWSULPDULLQGXHL[XQDFLUFXODFLyG·DLUHDPELHQWDWUDYpVGHODEDWHULDTXHpV
DOLPHQWDGDDPEDLJXDIUHGDSURFHGHQWGHOVJHQHUDGRUVFHQWUDOV



&RUEHVGHSUHVVLRQVG·DLUHSULPDULQHFHVVjULHVHQIXQFLyGHOFDEDOLWLSXVGHWRYHUD



/HV EDWHULHV KDXUDQ GH VXSRUWDU VHQVH GHIRUPDFLy GHJRWDPHQWV R H[VXGDFLRQV XQD SUHVVLy
KLGUjXOLFD LQWHULRU GH SURYD HTXLYDOHQW D YHJDGD L PLWMD OD GH WUHEDOO L FRP D PtQLP TXDWUHFHQWV
NLORSDVFDOHV N3D 

3RWqQFLD IULJRUtILFD VXEPLQLVWUDGD SHU OD EDWHULD HQ IXQFLy GH OD WHPSHUDWXUD L FDEDO
G·DLJXD FRQGLFLRQV WHUPRKLJURPqWULTXHV GH O·DLUH DPELHQW L FDEDO G·DLUH SULPDUL SHU D
FDGDWLSXVGHWRYHUD



/LPLWDFLRQVGHSUHVVLyKLGUjXOLFD



'LPHQVLRQVSHVRVLFRWHVGHFRQQH[LRQV

(OV GLYHUVRV FRPSRQHQWV GH O·LQGXFWRU HVWDUDQ FRQVWUXwWV L DFREODPHQWV GH WDO IRUPD TXH QR HV
SURGXHL[LQR[LGDFLRQVYLEUDFLRQVRGHIRUPDFLRQVSHUOHVFRQGLFLRQVQRUPDOVGHWUHEDOO

&/,0$7,=$'256
&/,0$7,=$'256

/HVEDWHULHVHVWDUDQGRWDGHVGHSXUJDGRUVPDQXDOV

*HQHUDOLWDWV

/D UHJXODFLy GH FDEDO G·DLUH SULPDUL VHUj IjFLOPHQW DFFLRQDEOH VHQVH GHVPXQWDU HOV SDQHOOV
HPEHOOLGRUV

(OVFOLPDWL]DGRUVVyQ&HQWUDOVGH7UDFWDPHQWG·$LUH

(OILOWUHG·DLUHSRGUjH[WUHXUH·VGHVPXQWDQWQRPpVXQSDQHOOHPEHOOLGRUSHOFDSDOW
/HVWRYHUHVVHUDQDFFHVVLEOHVDPEXQDVRQGDGHO·HTXLSGHPHVXUDGHSUHVVLyDWUDYpVGHODUHL[HWD
G·LPSXOVLyDPEO·LQGXFWRUHQIXQFLRQDPHQWQRUPDOLFRPSOHWDPEWRWVHOVVHXVSDQHOOV

(VFRQVLGHUHQ&HQWUDOVGH7UDFWDPHQWG·$LUHDTXHOOVHTXLSVVHQVHSURGXFFLySUzSLDGHIUHGRFDORU
TXH VHUYHL[HQ SHU VXEPLQLVWUDU D WUDYpV G·XQD [DU[D GH FRQGXFWHV G·DLUH O·DLUH WUDFWDW DOV ORFDOV
SHUWLQHQWV

/HVFRQQH[LRQVGHO·DLUHSULPDULHVWDUDQSUHYLVWHVSHUSRGHUVHUIHWHVSHUDPEGyVFRVWDWVGHO·HTXLS

/DYHORFLWDWGHSDVGHO·DLUHSHUOHVEDWHULHVGHUHIUHGDPHQWQRVHUjVXSHULRUDGRVPHWUHVLPLJSHU
VHJRQ PV 

$OVPDWHL[RVHIHFWHVODSRVLFLyGHOHVEDWHULHVSRGUDQLQYHUWLUVHSHUSUHVHQWDUOHVVHYHVFRQQH[LRQV
DTXDOVHYROGHOVGRVFRVWDWV

/DYHORFLWDWGHSDVGHO·DLUHSHUOHVEDWHULHVGHFDOHIDFFLyQRVHUjVXSHULRUDWUHVPHWUHVSHUVHJRQ 
PV 
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(OQLYHOOGHVRUROOSURGXwWSHOFOLPDWL]DGRUVHUjLQIHULRUDG%$DXQDGLVWjQFLDGHGRVPHWUHV 
P 

(OIDEULFDQWKDXUjGHVXEPLQLVWUDU


'HVFULSFLyFRPSRQHQWVLGHVLJQDFLy



&RUEHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOYHQWLODGRULQFRUSRUDWDODFHQWUDO



3qUGXHVGHSUHVVLyDOFLUFXLWGHO·DLUHHQIXQFLyGHOFDEDO



3qUGXHVGHSUHVVLyHQFDGDVFXQDGHOHVEDWHULHVHQIXQFLyGHOFDEDOG·DLJXD

/DVDIDWDGHUHFROOLGDGHFRQGHQVDWVWLQGUjXQGUHQDWJHDPEXQDVHFFLyPtQLPDGHYLQWPLOÃOtPHWUHV
PP GHGLjPHWUHIjFLOPHQWDFFHVVLEOHSHUDODVHYDQHWHMDLSURWHJLGDDPEXQDPDOODILOWUDQW
FRQWUDWURVVRVGHILEUHV



&DUDFWHUtVWLTXHVLHILFLqQFLDGHOILOWUHG·DLUH



3UHVVLyWRWDOGLVSRQLEOHDODVRUWLGDGHODFHQWUDO

0DWHULDOV



9HORFLWDWGHVRUWLGDGHO·DLUHDODERFDGHOYHQWLODGRU

/HVFHQWUDOVGHWUDFWDPHQWG·DLUHVHUDQFRQVWUXwGHVHQ[DSDJDOYDQLW]DGDDPEXQJUXL[QRLQIHULRUD
]HURFRPDYXLWPLOÃOtPHWUHV PP VHJRQVHOWLSXVGHFRQVWUXFFLy



'LPHQVLRQVSHVRVLFRWHVGHFRQQH[LRQV



&DUDFWHUtVWLTXHVGHOFRUUHQWHOqFWULFG·DOLPHQWDFLyGHOPRWRU

(OV SDQHOOV HVWDUDQ GRWDWV DPE XQD FDSD GH YLQWLFLQF PLOÃOtPHWUHV  PP  GH ILEUD GH YLGUH GH
GHQVLWDWQRLQIHULRUDGRW]HTXLORJUDPVSHUPHWUHF~ELF .JP RPDWHULDODwOODQWHTXLYDOHQW



1LYHOOGHVRUROOGHOFRQMXQWGHOFOLPDWL]DGRU

/HV VHFFLRQV GH ILOWUHV EDWHULHV L YHQWLODGRUV VHUDQ IjFLOPHQW DFFHVVLEOHV SHU D OD VHYD QHWHMD
LQVSHFFLyLUHSDUDFLy
([FHSWH HQ HOV FDVRV GH PRWRU GLUHFWDPHQW DGDSWDW D O·HL[ GHO YHQWLODGRU HQ WRWV HOV DOWUHV FDVRV
H[LVWLUjXQVLVWHPDSHUDMXVWDUODYHORFLWDWGHOYHQWLODGRULODWHQVLyGHOHVFRUUHWJHV

/·LQWHULRUGHOVSDQHOOVHVWDUjWUDFWDWGHPDQHUDTXHQRHVGHVSUHQJXLQSDUWtFXOHVGHOPDWHULDODwOODQWL
TXHQRHVSURGXHL[LFRUURVLyHQFDSGHOVVHXVFRPSRQHQWV
4XDQ HO FDEDO G·DLUH D WUDFWDU HQ XQD FHQWUDO H[FHGHL[L GH FLQTXDQWD PLO PHWUHV F~ELFV SHU KRUD
 PK  SRGUj DEDL[DUVH SHU OD FRQVWUXFFLy HQ REUD G·REUD UHVSHFWDQW HO FRQFHUQHQW D
DwOODPHQWVLFRPSRQHQWV
(OVPDWHULDOVFRQVWLWXWLXVG·XQDFHQWUDOGHWUDFWDPHQWVHUDQLQFRPEXVWLEOHV
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OVFRPSRQHQWVPtQLPVG·XQDFHQWUDOGHWUDFWDPHQWG·DLUHVyQHOVVHJHQWV


(QYROWDQWDPESDQHOOVGHVPXQWDEOHV



$wOODPHQWVGHO·HQYROWDQWLQFRUSRUDWVDOVSDQHOOV



9HQWLODGRUDPEPRWRUVXSRUWVDQWLYLEUDWRULVLDGDSWDPHQWV



$GDSWDPHQWHOjVWLFDODVRUWLGDGHOYHQWLODGRU



%DWHULHVGHWUDFWDPHQWG·DLUH



)LOWUHG·DLUH



6DIDWDGHGUHQDWJH



(OHPHQWVGHVXSRUWRSHQJL

2SFLRQDOPHQWOHVFHQWUDOVLQFORXUDQ


&DPEUDGHEDUUHMDG·DLUHUHFLUFXODWLDLUHGHYHQWLODFLyDPEFRPSRUWHV



6LVWHPDG·KXPLGLILFDFLy



6HSDUDGRUGHJRWHV



%\SDVVVREUHEDWHULHV



&RPSRUWHVGH]RQD

,QVWDOÃODFLy
(OV FOLPDWL]DGRUHV QR SRGUDQ HVWDU VLWXDWV HQ OD SUzSLD VDOD GH PjTXLQHV KDYHQW G·H[LVWLU
QHFHVVjULDPHQWXQDVHSDUDFLyItVLFDHQWUHDTXHVWDLHOORFDORQHVWURELHOFOLPDWL]DGRU
/HV LQVWDOÃODFLRQV KDXUDQ GH VHU SHUIHFWDPHQW DFFHVVLEOHV HQ WRWHV OHV VHYHV SDUWV GH PDQHUD TXH
SXJXLQ UHDOLW]DUVH DGHTXDGDPHQW L VHQVH SHULOO WRWHV OHV RSHUDFLRQV GH PDQWHQLPHQW YLJLOjQFLD L
FRQGXFFLy
(OVPRWRUVLOHVVHYHVWUDQVPLVVLRQVKDXUDQGHSURWHJLUVHFRQWUDDFFLGHQWVIRUWXwWVGHOSHUVRQDO
+DXUDQ G·H[LVWLU VXILFLHQWV SDVVRV L DFFHVVRV OOLXUHV SHU SHUPHWUH HO PRYLPHQW VHQVH ULVF R GDQ\
G·DTXHOOVHTXLSVTXHKDJLQGHVHUGHVPXQWDWVLPXQWDWVSHUODVHYDUHSDUDFLyIRUDGHOFRQMXQWGHOD
XQLWDW
,QIRUPDFLy7qFQLFD

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

;$5;(6'·$,*8$,(/(0(176'(%20%$0(17
;$5;(6'·$,*8$,(/(0(176'(%20%$0(17
;$5;(6'(&$121$'(6*(1(5$/,7$76,1250(6'·$3/,&$&,Ð
;$5;(6'(&$121$'(6*(1(5$/,7$76,1250(6'·$3/,&$&,Ð
1RUPDWLYD
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV DSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH
/HV FDQRQDGHV G·DLJXD FDOHQWD R UHIUHGDGD HQ FLUFXLWV WDQFDWV DPE WHPSHUDWXUHV HQWUH XQ L FHQW
GHXJUDXVFHQWtJUDGV &L& FRPSOLUDQOHV1RUPHV81(L
/HV FDQRQDGHV SHU D DLJXD VREUHHVFDOIDGD FRPSOLUDQ OHV 1RUPHV 81( 
L
/HVFDQRQDGHVSHUDYDSRUFRUUHVSRQGUDQHQOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVDOHV1RUPHV81(
L
0DWHULDOV
(OVPDWHULDOVHPSUDWVHQOHVFDQDOLW]DFLRQVGHOHVLQVWDOÃODFLRQVVHUDQHOVLQGLFDWVDFRQWLQXDFLy


&RQGXFFLy G·DLJXD FDOHQWD DLJXD UHIULJHUDGD R YDSRU D EDL[D SUHVVLy 6HUDQ GH FRXUH
OODXWyDFHUQHJUHVROGDWRHVWLUDWVHQVHVROGDGXUD



4XDQ OD WHPSHUDWXUD QR VREUHSDVVL HOV FLQTXDQWDWUHV JUDXV FHQWtJUDGV &  HV SRGUj
XWLOLW]DUIHUURJDOYDQLW]DWRFDQRQDGDGHSOjVWLFKRPRORJDGD



&RQGXFFLRQVG·DLJXDSHUDUHIULJHUDFLyGHFRQGHQVDGRUV(VSRGUDQXWLOLW]DUHOVPDWHL[RV
PDWHULDOVTXHSHUDDLJXDFDOHQWDUHIUHGDGDRYDSRUDEDL[DSUHVVLyVLHOFLUFXLWpVWDQFDW
6LpVREHUWQRV·HPSUDUjDFHUQHJUHWUHWTXHKLKDJLHTXLSDQWLFRUURVLXG·DLJXD7DQWVLHO
FLUFXLWpVWDQFDWFRPVLpVREHUWHVSRGUjXWLOLW]DUFDQRQDGDGHSOjVWLFKRPRORJDGD



$OLPHQWDFLyG·DLJXDIUHGD7XEVG·DFHUJDOYDQLW]DWFRXUHRSOjVWLF 39&RSROLHWLOq 

,QVWDOÃODFLy
/HV LQVWDOÃODFLRQV HV UHDOLW]DUDQ WHQLQW HQ FRPSWH OD SUjFWLFD QRUPDO FRQGXHQW D REWHQLU XQ ERQ
IXQFLRQDPHQW GXUDQW HO SHUtRGH GH YLGD TXH VH·OV SRW DWULEXLU VHJXLQW HQ JHQHUDO OHV LQVWUXFFLRQV
GHOVIDEULFDQWVGHODPDTXLQjULD
/DLQVWDOÃODFLyVHUjHVSHFLDOPHQWFXLGDGDHQDTXHOOHV]RQHVHQTXqXQYHJDGDPXQWDWVHOVDSDUHOOV
VLJXLGHGLItFLOUHSDUDFLyTXDOVHYROHUURUFRPqVHQHOPXQWDWJHRDOHV]RQHVHQTXqOHVUHSDUDFLRQV
REOLJXHVVLQDUHDOLW]DUWUHEDOOVG·REUD
(O PXQWDWJH GH OD LQVWDOÃODFLy V·DMXVWDUj DOV SODQV L FRQGLFLRQV GHO SURMHFWH 4XDQ D O·REUD VLJXL
QHFHVVDUL IHU PRGLILFDFLRQV HQ DTXHVWV SODQV R FRQGLFLRQV VH VROÃOLFLWDUj HO SHUPtV GHO 'LUHFWRU
,JXDOPHQW OD VXEVWLWXFLy SHU DOWUHV GHOV DSDUHOOV LQGLFDWV HQ HO SURMHFWH L RIHUWD KDXUj GH VHU
DSURYDGDSHO'LUHFWRU
8QYHJDGDDFDEDWHOPXQWDWJHHVSURFHGLUjDXQDQHWHMDJHQHUDOGHWRWO·HTXLSWDQWG·H[WHULRUFRP
LQWHULRUPHQW
7RWHV OHV YjOYXOHV PRWRUV DSDUHOOV HWF HV PXQWDUDQ GH PDQHUD TXH VLJXLQ IjFLOPHQW DFFHVVLEOHV
SHUDODVHYDFRQVHUYDFLyUHSDUDFLyRVXEVWLWXFLy

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

$ OD VDOD GH PjTXLQHV V·LQVWDOÃODUj XQ JUjILF IjFLOPHQW YLVLEOH HQ HO TXH HVTXHPjWLFDPHQW HV
SUHVHQWLODLQVWDOÃODFLyDPELQGLFDFLyGHYjOYXOHVPDQzPHWUHVHWF&DGDDSDUHOOGHPDQLREUDRGH
FRQWURO SRUWDUj XQD SODFD PHWjOÃOLFD SHU VHU LGHQWLILFDW IjFLOPHQW HQ O·HVTXHPD HVPHQWDW (V
UHFRPDQDTXHHOVDSDUHOOVGHPHVXUDSRUWLQLQGLFDWVHOVYDORUVHQWUHHOVTXHQRUPDOPHQWV·KDQGH
PRXUHHOVYDORUVSHUHOOVPHVXUDWV
/HV FRQGXFFLRQV HVWDUDQ LQGLFDGHV PLWMDQoDQW FRORUV QRUPDOLW]DWV 81( DPE LQGLFDFLy GHO VHQWLW GH
IOX[HGHOIOXLGTXHFLUFXODSHUHOOHV
/D FRQFHSFLy GH OD [DU[D JHQHUDO GH GLVWULEXFLy G·DLJXD VHUj WDO TXH SXJXL SHUPHWUH·V GHL[DU GH
VXEPLQLVWUDUDGHWHUPLQDGHV]RQHVRSDUWVGHOVFRQVXPLGRUVVHQVHTXHTXHGLDIHFWDWHOVHUYHLGHOD
UHVWDLHIHFWXDUUHSDUDFLRQVHQFLUFXLWVSDUFLDOVVHQVHDQXOÃODUHOVXEPLQLVWUDPHQWDODUHVWD
$OHVLQVWDOÃODFLRQVV·HOHJLUDQHOVPDWHULDOVGHOVGLYHUVRVDSDUHOOVLDFFHVVRULVGHPDQHUDTXHQRHV
SURGXHL[LQ SDUHOOV HOHFWURTXtPLFV TXH DIDYRUHL[LQ OD FRUURVLy HVSHFLDOPHQW HQ ]RQHV DPEDLJXD R
YDSRUDSUHVVLy

/HVFDQRQDGHVTXHFRQGXHL[LQDLJXDUHIUHGDGDDQLUDQHQWRWFDVDwOODGHVDPEXQDWHUPLQDFLyTXH
VLJXLXQDHILFDoEDUUHUDSHUDOYDSRU
4XDQ OHV FDQRQDGHV SDVVLQ D WUDYpV GH PXUV HQYDQV IRUMDWV HWF HV GLVSRVDUDQ PDQHJXLQV
SURWHFWRUVTXHGHL[LQHVSDLOOLXUHDOYROWDQWGHODFDQRQDGDKDYHQWGHUHRPSOLUDTXHVWHVSDLG·XQD
PDWqULDSOjVWLFD6LODFDQRQDGDYDDwOODGDQRV·LQWHUURPSUjO·DwOODPHQWDOPDQHJXt(OVPDQHJXLQV
KDXUDQGHVREUHVRUWLUDOPHQ\VWUHVPLOÃOtPHWUHV PP GHODSDUWVXSHULRUGHOVSDYLPHQWV

75$06'(&$121$'$'(683(5)Ì&,(
75$06'(&$121$'$'(683(5)Ì&,(
/HVFDQRQDGHVTXHYDJLQDDQDUYLVWHVHVWDUDQLQVWDOÃODGHVGHPDQHUDTXHHOVHXDVSHFWHVLJXLQHWL
RUGHQDWGLVSRVDGHVHQHVERVVHVSDUDOÃOHOHVRDHVTXDGUDDPEHOVHOHPHQWVHVWUXFWXUDOVGHO·HGLILFLR
DPEWUHVDTXHL[RVSHUSHQGLFXODUVHQWUHVL
/HVFDQRQDGHVKRULW]RQWDOVHQJHQHUDOKDXUDQG·HVWDUFROÃORFDGHVHOPpVSUz[LPDOVRVWUHRDOVzO
GHL[DQWVHPSUHHVSDLVXILFLHQWSHUPDQLSXODUO·DwOODPHQWWqUPLF

/HV FRQQH[LRQV GHOVDSDUHOOV L HTXLSVD OHV [DU[HV GH FDQRQDGHV VHUDQ GH PDQHUDTXH QR H[LVWHL[L
LQWHUDFFLyPHFjQLFDHQWUHDSDUHOOLFDQRQDGD

/DIROJDQoDHQWUHFDQRQDGHVRHQWUHDTXHVWHVLHOVSDUDPHQWVXQYHJDGDFROÃORFDWO·DwOODPHQWQR
VHUjLQIHULRUDWUHVFHQWtPHWUHVFP 

7RWDFRQQH[LyVHUjUHDOLW]DGDGHWDOPDQHUDTXHSXJXLVHUIjFLOPHQWGHVPXQWDEOHSHUDVXEVWLWXFLyR
UHSDUDFLy GH O·HTXLS R DSDUHOO 3HU D DL[z KDQ GH GLVSRVDUVH OHV YjOYXOHV QHFHVVjULHV SHU SRGHU
DwOODUWRWHTXLSRDODHVWRQDGHODLQVWDOÃODFLy

/·DFFHVVLELOLWDW VHUj WDO TXH SXJXL PDQLSXODUVH R VXEVWLWXLUVH XQD FDQRQDGD VHQVH KDYHU GH
GHVPXQWDUODUHVWD

/HVFDQRQDGHVQRHVWDUDQHQFRQWDFWHDPEFDSFRQGXFFLyG·HQHUJLDHOqFWULFDRGHWHOHFRPXQLFDFLy
DILG·HYLWDUHOVHIHFWHVGHFRUURVLyTXHXQDGHULYDFLySXJXLRFDVLRQDUKDYHQWGHSUHYHXUH·VVHPSUH
XQD GLVWHQ FLD PtQLPD GH WUHQWD FHQWtPHWUHV  FP  D OHV FRQGXFFLRQV HOqFWULTXHV L GR FLQF
FHQWtPHWUHV  FP  D OHV FDQRQDGHV GH JDV PpV SUz[LPHV GHV GH O·H[WHULRU GH OD FDQRQDGD R GH
O·DwOODPHQWVLKRWLQJXpV
(VWLQGUjHVSHFLDODWHQFLyHQTXqOHVFDQDOLW]DFLRQVG·DLJXDIUHGDRUHIULJHUDGDQRVLJXLQHVFDOIDGHV
SHUOHVFDQDOLW]DFLRQVGHYDSRURDLJXDFDOHQWDEpSHUUDGLDFLyGLUHFWDRSHUFRQGXFFLyDWUDYpVGH
VXSRUWVKDYHQWGHSUHYHXUHVHPSUHXQDGLVWjQFLDPtQLPDGHYLQWLFLQFFHQWtPHWUHV FP HQWUH
H[WHULRUVGHFDQRQDGHVWUHWTXHYDJLQDwOODGHV

(Q FDS PRPHQW HV GHELOLWDUj XQ HOHPHQW HVWUXFWXUDO SHU SRGHU FROÃORFDU OD FDQRQDGD VHQVH
DXWRULW]DFLyH[SUHVVDGHO'LUHFWRU
(OV VXSRUWV GH OD FDQRQDGD HQ JHQHUDO VHUDQ HOV VXILFLHQWV SHUTXq XQ YHJDGD FDORULIXJDWV QR HV
SURGXHL[LQIOHW[HVVXSHULRUVDOGRVSHUPLO  QLH[HUFHL[LQFDSHVIRUoVREUHHOHPHQWVRDSDUHOOV
DTXqHVWLJXLQXQLGHVFRPDFDOGHUHVEHVFDQYLDGRUVERPEHVHWF
/DVXEMHFFLyHVIDUjDPESUHIHUqQFLDHQHOVSXQWVIL[RVLSDUWVFHQWUDOVGHOVWXEVGHL[DQWOOLXUHV]RQHV
GH SRVVLEOH PRYLPHQW WDOV FRP FRUEHV 4XDQ SHU UDRQV GH GLYHUVD tQGROH VLJXL FRQYHQLHQW HYLWDU
GHVSODoDPHQWV QR FRQYHQLHQWV SHU DO IXQFLRQDPHQW FRUUHFWH GH OD LQVWDOÃODFLy WDOV FRP
GHVSODoDPHQWVWUDQVYHUVDOVRJLUVHQXQLRQVHQDTXHVWVSXQWVHVSRVDUjXQHOHPHQWGHJXLDW

/HVFDQRQDGHVQRWUDYHVVDUDQ[HPHQHLHVFRQGXFWHVG·DLUHSUHSDUDWQLGHYHQWLODFLy

(OVHOHPHQWVGHVXEMHFFLyLGHJXLDWSHUPHWUDQODOOLXUHGLODWDFLyGHODFDQRQDGDLQRSHUMXGLFDUDQ
O·DwOODPHQWGHODPDWHL[D

(QHOVWUDPVFRUEVHOVWXEVQRSUHVHQWDUDQJDUURWVLDOWUHVGHIHFWHVDQjOHJVQLDL[DIDPHQWVLDOWUHV
GHIRUPDFLRQVHQODVHYDVHFFLyWUDQVYHUVDO

/HVJUDSHVLDEUDoDGRUHVVHUDQGHPDQHUDTXHSHUPHWLQXQGHVPXQWDWJHIjFLOGHOVWXEVH[LJLQWVH
ODXWLOLW]DFLyGHPDWHULDOHOjVWLFHQWUHVXEMHFFLyLFDQRQDGD

$OVWXEVG·DFHUVROGDWOHVFRUEHVHVIDUDQGHPDQHUDTXHOHVFRVWXUHVTXHGLQHQODILEUDQHXWUDGHOD
FRUED(QHOFDVTXHH[LVWHL[LQXQDFRUEDLXQDFRQWUDFRUEDVLWXDGHVHQSODQVGLVWLQWVDPEGXHVHV
UHDOLW]DUDQDPEWXEG·DFHUVHQVHVROGDGXUD

([LVWLUjDOPHQ\VXQVXSRUWHQWUHFDGDGXHVXQLRQVGHFDQRQDGHVLDPESUHIHUqQFLDHVFROÃORFDUDQ
DTXHVWVDOFRVWDWGHFDGDXQLyGHOVWUDPVGHFDQRQDGD

(QOHVDOLQHDFLRQVUHFWHVOHVGHVYLDFLRQVVHUDQLQIHULRUVDOGRVSHUPLO  
1RHVSRGUDQUHDOLW]DUXQLRQVDOVHQFUHXDPHQWVG·HOHPHQWVHVWUXFWXUDOVRGHSDUWLFLy

75$06'(&$121$'$2&8/76
75$06'(&$121$'$2&8/76
1RPpV V·DXWRULW]HQ FDQDOLW]DFLRQV HQWHUUDGHV R HQFDVWDGHV TXDQ O·HVWXGL GHO WHUUHQ\ R PLJ TXH
HQYROWDODFDQRQDGDDVVHJXULODVHYDQRDJUHVVLYLWDWRHVSUHYHJLODFRUUHVSRQHQWSURWHFFLyFRQWUDOD
FRUURVLy
1RV·DGPHWUjHOFRQWDFWHGHFDQRQDGHVG·DFHUDPEJXL[

(OVVXSRUWVWLQGUDQODIRUPDDGHTXDGDSHUVHUDQFRUDWVDO·REUDGHIjEULFDRDGDXVVLWXDWVDOVzO
6·HYLWDUjDQFRUDUODFDQRQDGDDSDUHWVDPEJUXL[PHQRUGHYXLWFHQWtPHWUHV FP SHUzHQHOFDV
TXH IRV QHFHVVDUL HOV VXSRUWV DQLUDQ DQFRUDWV D OD SDUHW SHU PLWMj G·HPEROLFV GH IXVWD XQ DOWUH
PDWHULDODSURSLDW
(OV VXSRUWV GH OHV FDQDOLW]DFLRQV YHUWLFDOV VXEMHFWDUDQ OD FDQRQDGD HQ WRW HO VHX FRQWRUQ 6HUDQ
GHVPXQWDEOHV SHU SHUPHWUH GHVSUpV G·HVWDU DQFRUDWV FROÃORFDU R WUHXUH OD FDQRQDGD DPE XQ
PRYLPHQWSHUSHQGLFXODUDO·HL[GHODPDWHL[D

;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6(1$&(5
;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6(1$&(5

/HVFDQDOLW]DFLRQVRFXOWHVDO·REUDVLODQDWXUDG·DTXHVWDQRSHUPHWHOVHXHQFDVWDQLUDQDOORWMDGHV
HQ FDPEUHV YHQWLODGHV SUHQHQW PHVXUHV DGHTXDGHV TXDQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO OORF VLJXLQ
SURStFLHV D OD IRUPDFLy GH FRQGHQVDFLRQV HQ OHV FDQRQDGHV GH FDOHIDFFLy TXDQ DTXHVWHV HVWDQ
IUHGHV

1RUPDWLYD


81(7XEVURVFDEOHVG·DFHUG·~VJHQHUDO0HVXUHVLPDVVHV6qULHQRUPDO

/HV FDQRQDGHV HQFDVWDGHV L RFXOWHV HQ IRUMDWV KDXUDQ GH GLVSRVDU G·XQ DGHTXDW WUDFWDPHQW
DQWLFRUURVLXLHVWDUHPEROLFDGHVDPEXQDSURWHFFLyDGHTXDGDKDYHQWG·HVWDUVXILFLHQWPHQWUHVROWD
ODOOLXUHGLODWDFLyGHODFDQRQDGDLHOFRQWDFWHG·DTXHVWDDPEHOVPDWHULDOVGHFRQVWUXFFLy



81(7XEVURVFDEOHVG·DFHUG·~VJHQHUDO0HVXUHVLPDVVHV6qULHUHIRUoDGD



81(1&OLPDWLW]DFLy6XSRUWVGHFDQRQDGHV

6·HYLWDUj HQ OD PHVXUD TXH HV SXJXL OD XWLOLW]DFLy GH PDWHULDOV GLIHUHQWV HQ XQD PDWHL[D
FDQDOLW]DFLy GH PDQHUD TXH QR HV IRUPLQ SDUHOOV JDOYjQLFV 4XDQ DL[z IRV QHFHVVDUL V·DwOODUDQ
HOqFWULFDPHQWXQVG·DOWUHVRHVIDUjXQDSURWHFFLyFDWzGLFDDGHTXDGD
/HV FDQRQDGHV RFXOWHV HQ WHUUHQ\ KDXUDQ GH GLVSRVDU G·XQD DGHTXDGD SURWHFFLy DQWLFRUURVLYD
UHFRPDQDQWQH TXH GLVFRUULQ SHU UDVHV HQYROWDGHV GH VRUUD UHQWDGD R LQHUW D PpV GHO WUDFWDPHQW
DQWLFRUURVLXRSHUJDOHULHV(QWRWFDVKDXUDQGHSUHYHXUH·VHOVVXILFLHQWVUHJLVWUHVLO·DGHTXDWWUDoDW
GHSHQGHQWSHUDGHVJXjVLSXUJD

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

(OVWXEVG·DFHUQHJUHVROGDWRHVWLUDWVHQVHVROGDGXUDFRPSOLUDQOHVQRUPHVVHJHQWV

,QVWDOÃODFLy
/HVGLVWjQFLHVHQWUHVXSRUWVSHUDFDQRQDGHVG·DFHUVHUDQFRPDPj[LPOHVLQGLFDGHVDO48$'5(

48$'5(
'LjPHWUHGHODFDQRQDGD
'LjPHWUHGHODFDQRQDGD 6HSDUDFLyPj[LPDHQWUHVXSRUWVHQ
6HSDUDFLyPj[LPDHQWUHVXSRUWVHQ
PP 
P
P

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

7UDPV9HUWLFDOV
7UDPV9HUWLFDOV3HOXVVHV+RULW]RQWDOV
3HOXVVHV+RULW]RQWDOV



































3RWqQFLDGHOD
LQVWDOÃODFLy N: 

'LjPHWUHPtQLPGHOD
FDQRQDGDGHEXLGDWJH
PP 
)LQVD

'HD

'HD

'HD

'HPpVGH


(6&20(6(6'·$,*8$$(48,36,;$5;(6
(6&20(6(6'·$,*8$$(48,36,;$5;(6
(Q WRWD LQVWDOÃODFLy G·DLJXD H[LVWLUj XQ FLUFXLW G·DOLPHQWDFLy TXH GLVSRVL G·XQD YjOYXOD GH UHWHQFLy L
XQDDOWUDGHWDOODEDQVGHODFRQQH[LyDODLQVWDOÃODFLyUHFRPDQDQWVHODLQVWDOÃODFLyG·XQILOWUH

;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6$&285(
;$5;(6'(&$121$'(6&216758Î'(6$&285(

/D FDQRQDGD G·DOLPHQWDFLy G·DLJXD SRGUj UHDOLW]DUVH DO GLSzVLW G·H[SDQVLyR D XQDFDQRQDGD GH
UHWRUQ

1RUPDWLYD

(O GLjPHWUH PtQLP GH OD FDQRQDGD G·DOLPHQWDFLy G·DLJXD VHUj O·DVVHQ\DODW DO 48$'5( 
VHJRQVODSRWqQFLDGHODLQVWDOÃODFLy

/HVFDQRQDGHVGHFRXUHFRPSOLUDQOHV1RUPHVVHJHQWV


81((1&RXUHL$OLDWJHVGHFRXUH7XEVURGRQVGHFRXUHVHQVHVROGDGXUDSHU
DDLJXDLJDVHQDSOLFDFLRQVVDQLWjULHVLGHFDOHIDFFLy



81($OLDWJHV&X =Q&;;7XEVURGRQV(VWLUDWVHQIUHGVHQVHVROGDGXUD
SHU D XVRV JHQHUDOV PHVXUHV WROHUjQFLHV FDUDFWHUtVWLTXHV PHFjQLTXHV L FRQGLFLRQV
WqFQLTXHVGHVXEPLQLVWUDPHQW



81(&RXUH&;;7XEVURGRQVHVWLUDWVHQIUHGSHUDXVRVJHQHUDOV0HVXUHV
WROHUjQFLHVFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVLFRQGLFLRQVWqFQLTXHVGHVXEPLQLVWUDPHQW



81(  &RXUH L $OLDWJHV GH FRXUH 7XEV URGRQVHVWLUDWV HQ IUHGVHQVH VROGDGXUD
SHUDFRQGHQVDGRUVHYDSRUDGRUVLFDQYLDGRUHVGHFDORU0HVXUHV



,QVWDOÃODFLy

/·DOLPHQWDFLy DXWRPjWLFD G·DLJXD D OHV LQVWDOÃODFLRQV ~QLFDPHQW HV SHUPHWUj TXDQ HVWLJXL
VXILFLHQWPHQWJDUDQWLWHOFRQWUROGHO·HVWDQTXLWDWGHODPDWHL[D

(OV WXEV GH FRXUH SRUWDUDQ HOHPHQWV GH VXSRUW D XQD GLVWjQFLD QR HO VXSHULRU D OD LQGLFDGD DO
48$'5(

(QWRWFDVO·DOLPHQWDFLyG·DLJXDDOVLVWHPDQRSRGUjUHDOLW]DUVHSHUUDRQVGHVDOXEULWDWDPEXQD
FRQQH[LyGLUHFWDDOD[DU[DGHGLVWULEXFLyXUEDQD

48$'5(
6HSDUDFLyPj[LPDHQWUH
'LjPHWUHGHOD
VXSRUWVHQP
VXSRUWVHQP
HQP
FDQRQDGD
7UDPV9HUWLFDOV
7UDPV
7UDPV9HUWLFDOV
PP 
+RULW]RQWDOV
+RULW]RQWDOV



GHD


GHD


GHD


'UHQDWJHV
$ODSDUWPpVDOWDGHFDGDFLUFXLWHVSRVDUjXQGUHQDWJHRSXUJDSHUHOLPLQDUO·DLUHTXHSRJXpVDOOt
DFXPXODUVH (V UHFRPDQD TXH DTXHVWD SXUJD HV FROÃORTXL DPE XQD FRQGXFFLy GH GLjPHWUH QR
LQIHULRU D TXLQ]H PLOÃOtPHWUHV  PP  DPE XQ SXUJDWV L FRQGXFFLy GH OD SRVVLEOH DLJXD TXH
V·HOLPLQpVDPEODSXUJD$TXHVWDFRQGXFFLyDQLUjHQSHQGHQWFDSDOSXQWGHEXLGDWJHTXHKDXUj
GHVHUYLVLEOH

6HUj QHFHVVjULD O·H[LVWqQFLD G·XQD VHSDUDFLy ItVLFD HQWUH DPEGyV FLUFXLWV 3HU D DTXHVW IL HV
FRQVLGHUDUjVXILFLHQWO·RPSOLPHQWDWUDYpVGHGLSzVLWVG·H[SDQVLyREHUWVREpTXHODLQVWDOÃODFLyGH
ODPSLVWHULDGLVSRVLGHJUXSGHSUHVVLyLQVWDOÃODWG·DFRUGDPEODOHJLVODFLyYLJHQW

(/(&752%20%$6,*58360272%20%$
(/(&752%20%$6,*58360272%20%$
2%20%$
1RUPDWLYD
5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLVL,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVDSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGHGHMXOLROGH
*HQHUDOLWDWV
$OHVLQVWDOÃODFLRQVGH&OLPDWLW]DFLyV·XWLOLW]HQJDLUHEpH[FOXVLYDPHQWERPEHVGHFLUFXODFLyG·DLJXD
GH WLSXV FHQWUtIXJ TXH VHJRQV HO VHX GLVVHQ\ VLVWHPD G·DGDSWDPHQW L FRQVWUXFFLy REHHL[HQ D OD
FODVVLILFDFLyVHJHQW


&LUFXODGRU 'H VLPSOH VXFFLy XQ URGHW XQ FjUWHU GH YROXWD DGDSWDPHQW GLUHFWH SRVLFLy
KRULW]RQWDO

(V FROÃORFDUDQ DPpVD PpVSXUJXHV DXWRPjWLTXHVR PDQXDOV HQ TXDQWLWDW VXILFLHQW SHU HYLWDU OD
IRUPDFLyGHERVVHVG·DLUHHQFDQRQDGHVRDSDUHOOVHQTXqSHUODVHYDGLVSRVLFLyIRVVLQSUHYLVLEOHV



0RQREORF 'H VLPSOH VXFFLy XQ URGHW FjUWHU GH YROXWD DGDSWDPHQW GLUHFWH SRVLFLy
KRULW]RQWDO

%XLGDWJHV



6REUHEDQFDGD'HVLPSOHVXFFLyXQRGRVURGHWVFjUWHUGHYROXWDDGDSWDPHQWIOH[LEOH
SRVLFLyKRULW]RQWDO



&DPEUDSDUWLGD'HVLPSOHVXFFLyXQURGHWFjUWHUGHYROXWDDGDSWDPHQWIOH[LEOHSRVLFLy
KRULW]RQWDO



&DPEUDSDUWLGDP~OWLSOHVURGHWV'HVLPSOHVXFFLyGHGRVDFLQFURGHWVFjUWHUGHYROXWD
DGDSWDPHQWIOH[LEOHSRVLFLyKRULW]RQWDO



9HUWLFDOHQOtQLD'HVLPSOHVXFFLyXQURGHWFjUWHUGHYROXWDDGDSWDPHQWIOH[LEOHSRVLFLy
YHUWLFDO



7XUELQD YHUWLFDO 'H VLPSOH VXFFLy G·XQ D YLQW URGHWV FjUWHU DPE GLIXVRU DGDSWDPHQW
IOH[LEOHLSRVLFLyYHUWLFDO

(QFDGDEUDQFDGHODLQVWDOÃODFLyTXHSXJXLDwOODUVHH[LVWLUjXQGLVSRVLWLXGHEXLGDWJHGHODPDWHL[D
4XDQ OHV FDQRQDGHV GH EXLGDWJH SXJXLQ FRQQHFWDUVH D XQ FROÃOHFWRU FRP~ TXH OHV SRUWL D XQ
GHVJXjV DTXHVWD FRQQH[Ly HV UHDOLW]DUj GH PDQHUD TXH HO SDV GH O·DLJXD GHV GH OD FDQRQDGD DO
FROÃOHFWRUVLJXLYLVLEOH
7RWDODLQVWDOÃODFLyH[FHSWHSHWLWVWUDPVFRPDSDVVRVGHSRUWDHWFSRGUjEXLGDUVH
(OGLjPHWUHPtQLPGHODFDQRQDGDGHEXLGDWJHVHUjHOTXHV·LQGLFDDO48$'5(HQIXQFLy
GHODSRWqQFLDGHODLQVWDOÃODFLy


48$'5(
3RWqQFLDGHOD
'LjPHWUHPtQLPGHOD
LQVWDOÃODFLy N:  FDQRQDGDG·DOLPHQWDFLy
PP 
)LQVD

'HD

'HD

'HPpVGH


48$'5(

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

/D XWLOLW]DFLy GH FDGDVFXQ G·DTXHVWV WLSXV YH GHWHUPLQDGD SHU OHV FRQGLFLRQV GH FDEDO L SUHVVLy
QHFHVVDULV
(OV FLUFXODGRUV VyQ XWLOLW]DWV SHU D SHWLWV FDEDOV L SUHVVLRQV HQ FLUFXLWV WDQFDWV JHQHUDOPHQW SHU D
SHWLWHVLQVWDOÃODFLRQVGHFDOHIDFFLyGRPqVWLFDLSHUDVLVWHPHVPXOWL]RQHVDOFLUFXLWG·DLJXD



USP

7LSXVG·LPSXOVRU



9DULDFLy GH OD 3UHVVLy 1HWD 3RVLWLYD UHTXHULGD HQ O·DVSLUDFLy GH OD ERPED HQ IXQFLy GHO
FDEDO



&DUDFWHUtVWLTXHVGHOFRUUHQWG·DOLPHQWDFLy



3UHVVLyLWHPSHUDWXUDPj[LPDGHWUHEDOO

$OVFLUFXLWVHQTXqH[LVWHL[LQLPSRUWDQWVYDULDFLRQVGHFDEDOKDXUDQGHPXQWDUVHERPEHV
HQVqULHRERPEHVGHFDEDOYDULDEOHHQFRPSWHVGHUHFyUUHUDE\SDVVRYjOYXOHVGHWUHV
YLHV



/LPLWDFLRQVTXDQWDSRVLFLRQVGHIXQFLRQDPHQW



'LPHQVLRQVSHVLFRWHVGHFRQQH[LRQV

$OVFLUFXLWVGHWRUUHVGHUHIULJHUDFLypVQHFHVVDULWHQLUHQFRPSWHO·DXJPHQWGHSqUGXDGH
FjUUHJD SHU LQFUXVWDFLy HQ OD FDQRQDGD HOHJLQW OHV ERPEHV HQ XQ SXQW GH PDMRU FDEDO
TXHHOWHzULFLDPEXQDHILFLqQFLDLQIHULRUFDSDOD]RQDGHPDMRUFDEDOTXHODPj[LPD



,QVWUXFFLRQVGHPXQWDWJHLPDQWHQLPHQW

$ PpV GHOV DVSHFWHV DEDQV LQGLFDWV GH FDEDO L SUHVVLy KDXUDQ GH WHQLUVH HQ FRPSWH OHV VHJHQWV
FRQVLGHUDFLRQVGHFDUDDO·HVWDOYLG·HQHUJLD



0RWRU

o


/DUHVWDGHOVWLSXVGHERPEHVV·XWLOLW]HQHQFLUFXLWVSULPDULVLVHFXQGDULVFLUFXLWVGHFRQGHQVDWHWF
VHQWODVHYDHOHFFLyODUHVXOWDQWGHFRQVLGHUDFLRQVGHFDEDOSUHVVLyLGLVVHQ\GHOVLVWHPD



o

$OVFLUFXLWVGHFDEDOFRQVWDQWODERPEDV·HOHJLUjHQHOSXQWGHPj[LPUHQGLPHQW

&,5&8,76'(5()5,*(5$17
&,5&8,76'(5()5,*(5$17
1RUPDWLYD

0DWHULDOV

/HVFDQRQDGHVSHUDLQVWDOÃODFLRQVIULJRUtILTXHVFRPSOLUDQOHV0,(GHO5HJODPHQWGH6HJXUHWDW
SHUD3ODQWHVL,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV

(OVPDWHULDOVTXHHQWUHQHQODFRQVWUXFFLyGHOHVERPEHVKDXUDQG·HVWDUVHOHFFLRQDWVG·DFRUGDPE
OHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOOtTXLGTXHKDGHYHKLFXODUODERPEDLFRQFUHWDPHQWG·DFRUGDPE

0DWHULDOV
6·HPSUDUDQFDQRQDGHVG·DFHUHVWLUDWQRHVWDQWSHUPqVO·~VG·DFHUVROGDWORQJLWXGLQDOPHQW



7HPSHUDWXUD



*UDXGHFRUURVLYLWDW S+LR[LJHQRGLVVROW 

7XEVGHFRXUHVHPSUHTXHQRVLJXLQLQFRPSDWLEOHVDPEHOIOXLGUHIULJHUDQWVHJRQVHOTXHGLVSRVDHO
5HJODPHQWGH6HJXUHWDWSHUD3ODQWHVL,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV,QVWUXFFLy0,,)



&DUDFWHUtVWLTXHVDEUDVLYHV

/HVFDQRQDGHVGHFLUFXLWVUHIULJHUDQWVUHDOLW]DUDQOHVVHYHVXQLRQVVHPSUHSHUVROGDGXUDIRUWD

,QVWDOÃODFLy

,QVWDOÃODFLy

(V UHFRPDQD HQ LQVWDOÃODFLRQV DPE SRWqQFLD GH ERPEDPHQW VXSHULRU D FLQF TXLORYDWV  N:  OD
LQVWDOÃODFLyGHGXHVERPEHVGHFLUFXODFLyHQSDUDOÃOHOXQDG·HOOHVGHUHVHUYD

(OVFRQGXFWHVGHSDVGHUHIULJHUDQWGHFRXUHGROoKDXUDQG·HVWDUSURWHJLWVSHUWXEVPHWjOÃOLFVUtJLGV
RIOH[LEOHVTXDQV·XWLOLW]LQHQHTXLSVDPEUHIULJHUDQWVGHOVJUXSVVHJRQLWHUFHU

6HUj REOLJDWRUL TXH DEDQV L GHVSUpV GH FDGD ERPED GH FLUFXODFLy V·LQVWDOÃOL XQ PDQzPHWUH SHU
SRGHUDSUHFLDUODSUHVVLyGLIHUHQFLDO(QHOFDVGHERPEHVHQSDUDOÃOHODTXHVWPDQzPHWUHSRWVHU
~QLFVLWXDQWVHHQHOWUDPFRP~

/HV XQLRQV GH FDQRQDGHV R HOHPHQWV TXH FRQWHQHQ UHIULJHUDQWV TXH YDJLQ D DQDU FREHUWHV R
SURWHJLGHVKDXUDQGHVHUH[SRVDGHVSHUDLQVSHFFLyYLVXDOLSURYDGHVDEDQVGHFREULURFROÃORFDU
OHVSURWHFFLRQV

/D ERPED KDXUj G·DQDU PXQWDGD HQ XQ SXQW WDO TXH SXJXL DVVHJXUDUVH TXH FDS SDUW GH OD
LQVWDOÃODFLyTXHGDHQGHSUHVVLyDPEUHODFLyDO·DWPRVIHUD/DSUHVVLyDO·HQWUDGDGHODERPEDKDXUj
GH VHU OD VXILFLHQW SHU DVVHJXUDU TXH QR HV SURGXHL[HQ IHQzPHQV G·HYLWDFLy QL D O·HQWUDGD QL D
O·LQWHULRUGHODERPED

1RSRGUDQFROÃORFDUVHFDQRQDGHVGHSDVGHUHIULJHUDQWHQ]RQHVGHSDVH[FOXVLXFRPDYHVWtEXOV
HQWUDGHVLHVFDOHVWDPSRFSRGUDQVHUFROÃORFDGHVHQEXLWVFRPDHOHYDGRUVRREMHFWHVPzELOV&RP
D H[FHSFLy SRGUDQ FH KDF WVDU XQ YHVWtEXO VL QR KL KD XQLRQV HQ OD VHFFLy FRUUHVSRQHQW KDYHQW
G·HVWDU SURWHJLWV SHU XQ WXE R FRQGXFWH UtJLG GH PHWDOO HOV WXEV GH PHWDOOV QR IHUULV GH GLjPHWUH
LQWHULRULJXDORLQIHULRUDGRVFHQWtPHWUHVLPLJ FP 

(O FRQMXQW PRWRUERPED VHUj IjFLOPHQW GHVPXQWDEOH (Q JHQHUDO O·HL[ GHO PRWRU L GH OD ERPED
TXHGDUDQEHQDOLQHDWVLHVPXQWDUjXQDGDSWDPHQWHOjVWLFVLO·HL[QRpVFRP~4XDQHOVDTXHL[RVGH
ODERPEDLGHOPRWRUQRHVWLJXLQHQSURORQJDFLyO·XQGHO·DOWUHODWUDQVPLVVLyV·HIHFWXDUjPLWMDQoDQW
SROLWJHVWUDSH]RwGDOV
([FHSWH HQ LQVWDOÃODFLRQV LQGLYLGXDOV DPE ERPED HVSHFLDOPHQW SUHSDUDGHV SHU VHU VXSRUWDGHV SHU
OHVFDQRQDGHVOHVERPEHVQRH[HUFLUDQFDSpVVREUHOD[DU[DGHGLVWULEXFLy
/DVXEMHFFLyGHODERPEDVHUjSUHIHUHQWPHQWDOVzOLQRDOHVSDUHWV
(VUHFRPDQDDwOODUHOqFWULFDPHQWHOJUXSPRWRERPEDGHODUHVWDGHODLQVWDOÃODFLyLGHO·HVWUXFWXUDGH
O·HGLILFL
4XDQ OHV GLPHQVLRQV GH OHV FDQRQDGHV VLJXLQ GLIHUHQWV GH OD G·HQWUDGD L VRUWLGD GH OD ERPED
V·HIHFWXDUjXQDGDSWDPHQWFzQLFDPEXQDQJOHDOYqUWH[VXSHULRUDWUHQWDJUDXVFHQWtJUDGV 
/DERPEDLHOPRWRUV·LQVWDOÃODUDQDPEODIROJDQoDVXILFLHQWDOVHXYROWDQWSHUDXQDIjFLOLQVSHFFLy
GHWRWHVOHVVHYHVSDUWV

(QHVSDLVOOLXUHVXWLOLW]DEOHVFRPDSDVDL[tFRPHQHOVFRUUHGRUVG·DFFpVDOHVFDPEUHVKDXUDQGH
VHUFROÃORFDWVDXQDDOWXUDPtQLPDGHGRVPHWUHVLYLQWLFLQFFHQWtPHWUHV P GHOVzORDOFRVWDW
GHOVRVWUH
/HV LQVWDOÃODFLRQV IULJRUtILTXHV KDQ G·HTXLSDUVH DPE DSDUHOOV LQGLFDGRUV L GH PHVXUD TXH VLJXLQ
QHFHVVDULVSHUDODVHYDDGHTXDGDXWLOLW]DFLyLFRQVHUYDFLy

;$5;(6'(&21'8&7(65(,;(7(6,&203257(6
;$5;(6'(&21'8&7(65(,;(7(6,&203257(6
&21'8&7(6*(1(5$/,7$76,1250(6'·$3/,&$&,Ð
&21'8&7(6*(1(5$/,7$76,1250(6'·$3/,&$&,Ð
1RUPDWLYD
5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLVL,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVDSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGHGHMXOLROGH


1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,QVWDOÃODFLy&OLPDWLW]DFLy,QGLYLGXDO 17(,&, 

/·DLJXDGHGHJRWDPHQWHVFRQGXLUjDOGHVJXjVFRUUHVSRQHQW



1RUPD81(&RQGXFWHVSHUDWUDQVSRUWG·DLUH'LPHQVLRQVL7ROHUjQFLHV

,QIRUPDFLy7qFQLFD



1RUPD81(&RQGXFWHVGH[DSDPHWjOÃOLFD*UXL[RV8QLRQV5HIRUoRV

(OIDEULFDQWKDXUjGHVXEPLQLVWUDUDPEOHVERPEHVFHQWULIXJXHVODLQIRUPDFLyVHJHQW



1RUPD81(&RQGXFWHVGH[DSDPHWjOÃOLFD6XSRUWV



1RUPD81(&RQGXFWHVGHILEUDGHYLGUHSHUDWUDQVSRUWG·DLUH



7LSXVPRGHOLQ~PHURGHVqULH



&RUEHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH IXQFLRQDPHQW HQ OHV TXH HV UHODFLRQLQ FDEDOV SUHVVLRQV L
UHQGLPHQWSHUDFDGDFRPELQDFLyGH

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

*HQHUDOLWDWV

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

6LJXLTXLQVLJXLHOWLSXVGHFRQGXFWHVDTXHVWVHVWDUDQIRUPDWVSHUPDWHULDOVTXHQRSURSDJXLQHOIRF
QLGHVSUHQJXLQJDVRVWz[LFVHQFDVG·LQFHQGLUHVLVWLQWXQDIODPDWLSXVGHYXLWFHQWVJUDXVFHQWtJUDGV
& GXUDQWWUHQWDPLQXWV
7LQGUDQODUHVLVWqQFLDVXILFLHQWSHUVXSRUWDUHOVHVIRUoRVGHJXWVDOVHXSHVLDODSUHVVLyGHO·DLUHDL[t
FRPDOHVYLEUDFLRQVTXHSXJXLQSURGXLUVHFRPDFRQVHTqQFLDGHOVHXWUHEDOO
/HVVXSHUItFLHVLQWHUQHVVHUDQOOLVHVLQRFRQWDPLQDUDQO·DLUHTXHFLUFXOLSHUHOOHV
6XSRUWDUDQVHQVHGHIRUPDUVHXQDWHPSHUDWXUDGHGRVFHQWVFLQTXDQWDJUDXVFHQWtJUDGV & 

&21'8&7(60(7/Ã/,&6
&21'8&7(60(7/Ã/,&6
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV

(QOHVMXQWHV
(QOHVMXQWHV
*UDQGjULDPtQGH
O·DQJXODU
O·DQJXODU
GHUHWRUoRLPj[
GHUHWRUoRLPj[
HVSDFLRQDPLHQW
HVSDFLRQDPLHQW
ORQJLWXGLQDO
ORQJLWXGLQDO
FP

3RGUDQ VHU FRQVWUXwWV HQ [DSD G·DFHU JDOYDQLW]DW DOXPLQL ]LQF FRXUH R HOV VHXV DOLDWJHV R DFHU
LQR[LGDEOH
/HV FRQGLFLRQV G·H[HFXFLy HV UHFRPDQD TXH VLJXLQ OHV LQGLFDGHV DOV 48$'5(6  
LVHJRQVHOWLSXVGHFRQGXFWHLODSUHVVLyTXHKDQGHVXSRUWDU

$PE
$PE
WLEDQW
WLEDQW
Fins a 30

0,70

De 30 a 45

0,10

De 45 a 60

0,90

(OVUHIRUoRVODWHUDOVLQGLFDWVDOV4XDGUHVHVFROÃORFDUDQHQHOVTXDWUHFRVWDWVGHOFRQGXFWHLXQLWVHQ
FDGDFDQWRQDGDSHUUHEODGHVFDUDJROVRVROGDGXUD
(OVUHIRUoRVODWHUDOVLQGLFDWVVHUDQG·DFHUODPLQDWRXQDOWUHPDWHULDOTXHWLQJXLODPDWHL[DULJLGHVDL
UHVLVWqQFLD
1RKLKDOtPLWHQOHVGLVWjQFLHVHQWUHMXQWHV
4XDQ DOV 4XDGUHV V·LQGLFD XQD IOHW[D V·KD G·XWLOLW]DU OD UHFRPDQDFLy SUz[LPD DVVHQ\DODGD HQ OD
IOHW[D



'LPHQVLy
'LPHQVLy
PDMRU
PDMRU
FP 

*UXL[GHOPDWHULDO
*UXL[GHOPDWHULDO
IOXL[HOVDODWV@
IOXL[HOVDODWV@
PP 


48$'5(



No és
necessari
1 tibant a
120 cm en
esbossa
central
costat
conducte
1 tibant
a 120 cm
al centre





(QOHVMXQWHV
(QOHVMXQWHV






$FHU $OHDF
7DPDQ\
K
$OHDF &RXUH
5HIRUo
*UXL[
7DPDQ\ *UXL[
*UXL[
7DPDQ\
$FHU
&RXUH
5HIRUo
*UXL[ (VSHVVRUV
(VSHVVRUV 7DPDQ\
GHO
PtQLP
GHO
$OWXUD
GH
*UDQGjULDPL[ PtQLP
PtQLP
GHO
PtQLP
GHO
GH
*UDQGjULDPL[
PtQLP PtQLP
PP 
DQJXODU
DQJXODU
PLQ
$OXPLQL
GHO·DQJXODU
DQJXODU PP 
DQJXODU
PLQ
$OXPLQL
GHO·DQJXODU PP 
PP 
LGLVWjQFLD
LGLVWjQFLD
Pj[LPD
Pj[LPD
FP 
1RFDO
)LQVD

 
1RFDO


1RFDO 

1RFDO
'HD

 


1RFDO 
1RFDO

'HD

  [[D
1RFDO


1RFDO 

'HD

  [[D
1RFDO 
1RFDO



'HD 
  [[D
1RFDO

 [[ 

'HD 
  [[D

 [[ 
1RFDO

  [[D
'HD 

 [ 
1RFDO

  [[D
'HD 

 [[ 
[[

  [[D
'HD 

 [[ 
[[

'HD 
  [[D

 [[ 
[[

0pVGH

  [[D


[[D

$PEWHQVRUVD
FPDPE
PHQHOV
WHQVRUV
DQJOHV
DPHQODMXQWD
%DL[DSUHVVLyILQVDPPFDDPEYHORFLWDWVILQVDPVHJ


1,20

De 210 a 240

1,20

Mes de 240

1,20

20

25

25

40

40x40x1

—

50x50x5 cm
amb varetes
a 120 cm
al llarg
de l’angle

Mitja pressió: fins a 150 mmca

QUADRE 65.16.2

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

25

30 amb
tibant
en el centra

40x40x4 cm
50)150x5
50x50x5
amb tibant
amb tibant
cm
al centre
al centre
60x60x6 o
40x40x4 a 60
60x60x6 a 40x40x4 cm
cm amb
tibant en
60 cm
tibant en
el centre
el centre
60x60x6 o
40x40x4 a 60
60x60x6 a 40x40x4 cm
cm amb
tibant en
60 cm
tibant en
el centre
el centre
40x40x4 a 60
40x40x4 cm
cm amb
—
tibant en
tibant en
el centre
el centre
50x50x5 a 60
cm amb
tibant a 120
cm al llarg
de l’angle

25

40X140x4

40x40x4
a 80 cm

De 180 a 210

15

30

0,90

1,20

$OWXUD
$OWXUD $OWXUD
$OWXUD
0tQ 0tQ
0tQ
PP  PP 

30

De 90 a 120

De 150 a 180

$OWXUD
$OWXUD
0tQ
0tQ
PP 

25x25x3

0,90

1,00



25x25x3 a
120 cm

De 60 a 90

De 120 a 150



*UDQGjULD
*UDQGjULD
0tQGHO
0tQGHO
DQJXODU
DQJXODU
No és
No és
necessari
necessari
6HQVH
6HQVH
WLEDQW
WLEDQW

25x25x3
a 80 cm o
40x40x4 a
100

5()25d75$169(56$/
5()25d75$169(56$/

(QWUH-XQWHV
(QWUH-XQWHV

5()25d75$169(56$/
5()25d75$169(56$/

Entre Juntes
*UXL[[DSD
GHOD IHUUR
'LPHQVLy
JDOYDQL] 
0DMRU
0DMRU
HOV
FP 
FRVWDWV 
PP 

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

30 amb
50 o 40
tibant en amb tibant
el centre al centre
40 amb
35 amb dos
tibant en
tibant
el centre

$OWXUD
$OWXUD
$QJXODU
$QJXODU
DU
PtQLPD
PtQLPD
PtQLP
PtQLP
PP 
No és
25
normal

$OWXUD
$OWXUD
PLQLPD
PLQLPD
PP 

*UDQGjULD
*UDQGjULD 
PtQLPGHO
DQJXODU
DQJXODU

25

30x30x 3

25

30x30x3

No és
necessari

25

No és
necessari

30

30

30x30x3

40

No és
necessari

40

40

30x30x3

40

40x 40x4

50

—

30

40x40x4

40

40 amb
50x50x5 tibant en
el centre

50 amb
35 amb 2
tibant en
tibant
el centre

40

40 amb
60x60x6 tibant en
el centre

—

50 amb
35 amb 2
tibant en
tibant
el centre

40

40 amb
60x60x6 tibant en
el centre

—

50 amb
35 amb 2
tibant en
tibant
el centre

—

—

40 amb
tibant en
el centre

—

50 amb
35 amb
varetes a
varetes
120 cm
a 80 cm
al llarg
al llarg
de la
de l’angle
mona

—

—

50 amb
varetes a
120 cm
al llarg
de la junta

—

50x50x5 o
amb tibant
al centre
50x50x5 o
40x40x4 amb
tibant en
el centre
50x50x5 o
40x40x4 amb
tibant en
el centre
50x50x5 o
40x40x4 amb
tibant en
el centre
40x40x4 amb
vareta a
120 cm
al llarg
de l’angle

(QHOVWUDPVYHUWLFDOVODVHSDUDFLyPj[LPDHQWUHVXSRUWVVHUjGHWUHVPHWUHV P LV·H[HFXWDUjHQ

QUADRE 65.16.3
(QWUH-XQWHV
(QWUH-XQWHV
*UDQGjULDPtQLPGH
*UDQGjULDPtQLPGH
*UXL[
O·DQJXODU
O·DQJXODU
GHOD
GHOD GH
GHUHIRUo
UHIRUoL
UHIRUoLPj[LP
LPj[LP
Pj[LP
'LPHQVLy
[DSD
'LPHQVLy
HVSDFLRQDPHQW
HVSDFLRQDPHQW
PDMRUGHOD IHUUR
IHUUR
ORQJLWXGLQDO
ORQJLWXGLQDO
VHFFLy FP  DOV
FP 
FRVWDWV 

$PE
6HQVH
*UDQGjULD
$PE
6HQVH *UDQGjULD
WLEDQW
WLEDQW
PtQLPGHO
WLEDQW
WLEDQW
PtQLPGHO
DQJXODU
DQJXODU
1RpV
1RpV
1RpV
)LQVD

QHFHVVDUL QHFHVVDUL QHFHVVDUL
WLEDQWD
PHQ
[[
HVERVVD
[[D
'HD 
D
FHQWUDOGH
FP
FP
FDUD
FRQGXFWH
WLEDQW
[[
'HD 

DFP
DFP
[[
DFP
'HD 

R
[[
[[
DP
[[R
[[
[[DPE
'HD 

D
YDUHWDWHQVRUD
FP
DOFHQWUH
[[D
[[R

[[ [ 
'HD  FPDPE
D
DPE
WLEDQW
FP
WLEDQWHQ
DOFHQWUH
HOFHQWUH
[[D
[ R

[[
[ FP
'HD  FPDPE
D
WLEDQWHQ
WLEDQWHQ FP
HOFHQWUH
HOFHQWUH
[[D

[[FP
WLEDQWHQ
'HD  FPDPE
³
YDUHWD
HFHQWUH
DOFHQWUH
[[D

[[FP
'HD  FPDPE
³
WLEDQWHQ
YDUHWD
HOFHQWUH
DOFHQWUH

0HVGH



[[D

FPDPE
YDUHWDHQ
HOFHQWUH



5()25d75$169(56$/
5()25d75$169(56$/
(QOHVMXQWHV
(QOHVMXQWHV



$OWXUD
$OWXUD
PtQLPD
PD
PtQL
PD
PP 

$OWXUD
$OWXUD
PtQLPD
PtQLPD
PP 

$OWXUD
$OWXUD
PtQLPD
PtQLPD
PP 



















DPE
WLEDQW
DOFHQWUH

R
DPE
YDUHWHV
WHQVRUHV
DOFHQWUH



[[



[[

DPE
WLEDQWHQ
HOFHQWUH

DPE
WLEDQW
DOFHQWUH



[[

DPE
WLEDQWHQ
HOFHQWUH

[[

DPE
GRV
WLEDQW

DPE
WLEDQWHQ
HOFHQWUH



$OWXUD
$OWXUD
PtQLPD
PtQLPD
PP 

*UDQGjULD
*UDQGjULD
PtQLPGHO
PtQLPGHO
DQJXODU
DQJXODU



[[

1RpV
QHFHVVDUL



[[

1RpV
QHFHVVDUL



[[

$OWXUD
$OWXUD
PtQLPD
PtQLPD
PP 
1RpV
QHFHVVDUL

[ 

DPE
WLEDQWHQ
HOFHQWUH

[[

DPE
WLEDQWHQ
HOFHQWUH



DPE
DPE
WLEDQWHQ
WLEDQW
HOFHQWUH

³

³

[[
DPE
DPE
WLEDQWHQ
YDUHWDHQHO
HOFHQWUH
FHQWUH

DPE
DPE
WLEDQWHQ
WLEDQW
HOFHQWUH

³

³

DPE
WLEDQWHQ
HOFHQWUH

[ FP DPE
DPE
WLEDQWD
WLEDQW
WLEDQWD
FP
DFP
FP
DOOODUJ
DOOODUJ
DOOODUJ
GHO·DQJXODU GHODMXQWD GHODMXQWD

³



&RQGXFWH FLUFXODU $PE OD PDWHL[D SOHWLQD IL[DGD D XQ SHUILO HQ ´/µ GH WUHQWDFLQF SHU
WUHQWDFLQFSHUTXDWUHPLOÃOtPHWUHV [[PP UHEXWDOSDUDPHQW

48$'5(
*58,;(100'(&21'8&7(6&,5&8/$56'(;$3$*$/9$1,7=$'$
%DL[D3UHVVLy
0LWMDL$OWDSUHVVLy
%DL[D3UHVVLy
3UHVVLy
0LWMDL$OWDSUHVVLy
WMDL$OWDSUHVVLy
OQIHUDPPFD 
ILQVDPPFD
PPFD 
ILQVD
'LjPHWUHGHO
'LjPHWUHGHO
&DQGXFWH
&RQGXFWH(VSLUDO
&DQGXFWH
&RQGXFWH(VSLUDO
(VSLUDO
FRQGXFWH
FRQGXFWH
&RQGXFWHMXQWD $FHVV6ROGDWVR
$FHVV6ROGDWVR
L
&RQGXFWHMXQWD
UHFWD
XQLWVSHUEULGHV
UHFWD
XQLWVSHUEULGHV 
$FFHVRULV
UHFWD
$FFHVRULV
UHFWD
)LQVDFP




'HD




'HD




'HD




'HD




'HD




'HD





(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(VWDUDQ FRQVWUXwWV DPE SDQHOOV UtJLGV GH ILEUD GH YLGUH DPE XQD GHQVLWDW PtQLPD GH VHL[DQWD
TXLORJUDPVSHUPHWUHF~ELF .JP 
(OVHXFDUDH[WHULRUHVWDUjGRWDGDG·XQUHYHVWLPHQWHVWDQFDO·DLUHLDOYDSRUG·DLJXDLUHVLVWHQWDOD
IODPDWLSXVGHYXLWFHQWVJUDXVFHQWtJUDGV ··& GXUDQWWUHQWD PLQXWV
/DGHQVLWDWLULJLGHVDGHOSDQHOOVHUjDGHTXDGDDODSUHVVLyHVWjWLFDPj[LPDTXHKDJLGHVXSRUWDUL
DOPHQ\V


.JPLPPGHJUXL[SHUDPPFGD



.JPPPGHJUXL[SHUDPPFGD



.JPLPPGHJUXL[SHUDPPFGD

/D ULJLGHVD GHO FRQGXFWH SRGUj UHIRUoDUVH DPE GLVSRVLWLXV ULJLGL]DGRUV G·DFRUG DPE HO 48$'5(

48$'5(
',0(16,Ð&267$70$-25 PP 
'HQVLWDW
'HQVLWDW












[[
DPE
DPE
WLEDQWD
WLEDQWD
FP
FP
DOOODUJ
DOOODUJ
GHODMXQWD
GHO·DQJOH

Mitja pressió: fins a 150 mmca
,QVWDOÃODFLy
/HV XQLRQV ORQJLWXGLQDOV HVWDUDQ FRQVWUXwGHV GH PDQHUD TXH TXHGL JDUDQWLGD OD LQGHIRUPDELOLWDW L
HVWDQTXLWDWGHOFRQGXFWH

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð





[[
DPE
WLEDQWHQ
HOFHQWUH

(QHOVWUDPVKRULW]RQWDOVHVUHEUDQDOIRUMDWPLWMDQoDQWSODWLQHVG·DFHUGHGRVFHQWtPHWUHVLPLJ 
FP  G·DPSOjULD L YXLW D GHX PLOÃOtPHWUHV I PP  GH JUXL[ FDGD GRVFHQWV TXDUDQWD FHQWtPHWUHV
FP LFRLQFLGLQWDPEOHVMXQWHVWUDQVYHUVDOV

&RQGXFWH UHFWDQJXODU $PE SODWLQD GH WUHQWD SHU WUHV PLOÃOtPHWUHV  [  PP  IL[DGD
GLUHFWDPHQWDOSDUDPHQW

&21'8&7(6'(),%5$'(9,'5(
&21'8&7(6'(),%5$'(9,'5(

[[R
[[
DPE
WLEDQW
DOFHQWUH
[[R
[[
DPE
WLEDQWHQ
HOFHQWUH

DPE
DPE
WLEDQWHQ
WLEDQW
HOFHQWUH





3UHVVLy
3UHVVLy
6HQVHHVIRUo
6HQVHHVIRUo 5HIRUoFDGDP
5HIRUoFDGDP
PPFD
PPFD

,PS
$VS
,PS
$VS
,PS
$VS
,PS
$VS



 


























   
 
 



 



 












5HIRUoDGD
5HIRUoDGD
,PS
,PS













$O
$O













/DYHORFLWDWPj[LPDGHO·DLUHDGPHVDHQOHVFRQGXFWHVGHILEUDGHYLGUHVHUjWDOTXHHVJDUDQWHL[L
O·DEVqQFLDGHGHVSUHQLPHQWGHILEUHVHQODFDUDLQWHUQDGHOFRQGXFWH

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

(OV FRQGXFWHV VHQVH UHYHVWLPHQW LQWHUQ GH QHRSUq R DPE UHYHVWLPHQW GH UHVLQD QRPpV SRGUDQ
HPSUDUVHSHUDYHORFLWDWVLQIHULRUVDGRW]HPHWUHVLPLJSHUVHJRQ P 
3HUDYHORFLWDWVVXSHULRUVHVUHTXHULUDQFRQGXFWHVDPEGHQVLWDWPtQLPDGHYXLWDQWDTXLORJUDPVSHU
PHWUHF~ELF .JP LGRWDWVG·XQUHYHVWLPHQWLQWHUQDEDVHGHQHRSUqVROLPDULW]DWRVLPLODU
(OV FRQGXFWHV O·DPSOH GHOV TXDOV VLJXL VXSHULRU D VHL[DQWD FHQWtPHWUHV  FP  HVWDUDQ SURYHwWV GH
UHIRUoRV WUDQVYHUVDOV FDGD VHL[DQWD FHQWtPHWUHV  FP  FRQVWLWXwWV SHU XQ SHUILO /' GH [DSD
JDOYDQLW]DGDG·DPSOjULDG·DODYXLWFHQWtPHWUHV FP LFDQWHOO+LJUXL[HVHJRQVHOTXHDVVHQ\DOD
HO48$'5(






'LPHQVLRQVGHOSHUILO
PP 
+




H




(OVFRQGXFWHVG·DPSOjULDVXSHULRUDFHQWFLQTXDQWD  SRUWDUDQLQWHULRUPHQWLFHQWUDWXQWXEGH
[DSD GH GHX PLOÃOtPHWUHV  PP  IL[DW DPE URGy GH GRV PLOÃOtPHWUHV  PP  GH GLjPHWUH L
YRODQGHUHVDO·H[WHULRUHLQWHULRU(VGLVSRVDUjXQFDGDFHQWYLQWFHQWtPHWUHV FP LVHSDUDWVVLV
FHQWtPHWUHV FP FRPDPj[LPGHODMXQWD

,QVWDOÃODFLy
(Q WUDPV KRULW]RQWDOV XQ GH FDGD WUHV UHIRUoRV HV UHEUj DO IRUMDW PLWMDQoDQW URGy G·DFHU GH VLV
PLOÃOtPHWUHV PP GHGLjPHWUHLVLO·DPSOjULDGHOFRQGXFWHpVVXSHULRUDFHQWFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV
FP HVUHEUjXQGHFDGDGRV
(QWUDPVYHUWLFDOVHOVVXSRUWVV·HVSDLDUDQFRPDPj[LPWUHVFHQWVVHL[DQWDFHQWtPHWUHV FP LHV
UHFRO]DUDQHQIRUMDWRDQFRUDWVDODSDUHW
(OVXSRUWHQIRUMDWHVIDUjDPESHUILOGHWUHQWDSHUWUHQWDSHUWUHVPLOÃOtPHWUHV [[PP IL[DW
DOFRQGXFWHLDPEUHIRUoGH[DSDJDOYDQLW]DGDGHTXLQ]HFHQWtPHWUHV FP G·DPSOHSHUYXLWDGHX
PLOÃOtPHWUHV PP GHJUXL[
(O VHX DQFRUDWJH HQ SDUHW HV IDUj DPE HO PDWHL[ SHUILO IL[DW D UHIRUo WUDQVYHUVDO L GLVSRVDQW
LQWHULRUPHQWXQPDQHJXtGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

$/75(67,386'(&21'8&7(6
$/75(67,386'(&21'8&7(6
&RQGXFWHVG·HVFDLROD
$TXHVWWLSXVGHFRQGXFWHV·XVDUj~QLFDPHQWHQFDVRVMXVWLILFDWV
(VWDUDQ FRQVWUXwWV HQ HVFDLROD GH SULPHUD TXDOLWDW L DUPDWV DPE XQ WHL[LW DGHTXDW TXH HYLWL HO VHX
HVTXHUGDPHQW
(OJUXL[GHO·HVFDLRODVHUjXQLIRUPHHQFDGDVFXQGHOVVHXVSODQVLOHVVXSHUItFLHVVHUDQSODQHVDPE
XQDFDEDWOOLV
(OV DFFHVVRULV L FRUEHV HV IDUDQ VREUH PRWOOHV /HV FRUEHV HV IDUDQ HQ GXHV PHLWDWV TXH V·XQLUDQ
GHVSUpVTXHV·KDJLWUHWHOPRWOOH
/HV REHUWXUHV UHDOLW]DGHV VREUH HOV FRQGXFWHV SHU D OD VHYD LQVSHFFLy R SHU D FROÃORFDFLy
G·DFFHVVRULVDFDEDUDQHQFqUFROGHIXVWDSHUIHFWDPHQWDQFRUDWDOFRQGXFWH
$ OHV FRQGXFWHV TXH SHO VHX WUHEDOO HV SUHYHJLQ FRQGHQVDFLRQV OHV VHYHV VXSHUItFLHV HVWDUDQ
LPSHUPHDELOLW]DGHV(OPDWHL[WUDFWDPHQWHVGRQDUjTXDQHVWLJXLQGHVWLQDWVDFRQGXLUDLUHDPEXQD
KXPLWDWUHODWLYDVXSHULRUDOVHWDQWDFLQFSHUFHQW  
(OVFRQGXFWHVSRUWDUDQUHIRUoRVGHIXVWDRILOIHUURJDOYDQLW]DWHQHOVHQWLWORQJLWXGLQDOGHOFRQGXFWHD
XQDGLVWjQFLDHQWUHVLQRVXSHULRUDTXLQ]HFHQWtPHWUHV FP 
&RQGXFWHVGHIjEULFD
3RGUDQXWLOLW]DUVHSHUDSURYDFLyGHO'LUHFWRUFRQGXFWHVG·REUDFLYLORG·DOWUHVPDWHULDOVVHPSUHTXH
WLQJXLQUHVLVWqQFLDVXILFLHQWLSURSLHWDWV

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

(Q WRW FDV OD VXSHUItFLH LQWHULRU GHOV GLWV FRQGXFWHV VHUj SHUIHFWDPHQW OOLVD VHQVH SUHVHQWDU
HVTXHUGDPHQWV QL GLVFRQWLQXwWDWV TXH SURYRTXLQ WXUEXOqQFLHV HQ HO UHFRUUHJXW GH O·DLUH SHO VHX
LQWHULRU

&21'8&7(63(5$$/7$9(/2&,7$7
&21'8&7(63(5$$/7$9(/2&,7$7
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OVFRQGXFWHVSHUDDOWDYHORFLWDWKDXUDQGHVHUQHFHVVjULDPHQWGH[DSDPHWjOÃOLFD
3RGUDQ XWLOLW]DUVH FRQGXFWHV GH ILEUD GH YLGUH VHPSUH TXH VLJXLQ GH GHQVLWDW PtQLPD YXLWDQWD
TXLORJUDPVSHUPHWUHF~ELF .JP LGRWDWVG·XQUHYHVWLPHQWLQWHUQDEDVHGHQHRSUqVROLPDULW]DW
RVLPLODU

48$'5(
$PSOHGHOFRQGXFWH
$PSOHGHOFRQGXFWH
FP 

VLPLODUVDOHVGHOVLQGLFDWVLFRPSOHL[LQDPEOHVFRQGLFLRQVH[LJLGHVDOVFRQGXFWHV

(VSUHIHULUDQHOVFRQGXFWHVGHVHFFLyFLUFXODUSHUODVHYDPDMRUULJLGHVDLGLQVDTXHVWVHOFRQGXFWH
6SLUR

5(,;(7(6,',)86256
5(,;(7(6,',)86256
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
/HV UHL[HWHV L GLIXVRUV SHU D OD GLVWULEXFLy G·DLUH DOV ORFDOV HVWDUDQ FRQVWUXwWV DPE XQ PDWHULDO
LQR[LGDEOHRWUDFWDWHQIRUPDTXHHVJDUDQWHL[LODVHYDLQDOWHUDELOLWDWSHUO·DLUHKXPLW
/HVUHL[HWHVLGLIXVRUVVHVXEPLQLVWUDUDQDPEXQDMXQWDHOjVWLFDTXHLPSHGHL[LXQYHJDGDPXQWDGHV
WRWIXJDG·DLUHHQWUHODSDUHWRVRVWUHLHOPDUFGHODUHL[HWDRHOFqUFROH[WHULRUGHOGLIXVRU
(QFDVG·HVWDUGRWDWVG·XQGLVSRVLWLXGHUHJXODFLyGHFDEDOGLWGLVSRVLWLXVHUjIjFLOPHQWDFFLRQDEOH
GHVGHODSDUWIURQWDOGHODUHL[HWDRGLIXVRU1RSURGXLUjVRUROOVGHYLEUDFLyLHQODVHYDSRVLFLyGH
WDQFDWDOFLQTXDQWDSHUFHQW  QRSURGXLUjXQLQFUHPHQWHQHOQLYHOOGHSUHVVLyVRQRUDUHVSHFWH
DOG·REHUWXUDFRPSOHWDVXSHULRUD1&SHUDFDGDFDEDOGHIXQFLRQDPHQW
(OQLYHOOPj[LPG·LPPLVVLyGHVRUROOHQG%$QRVXSHUDUjO·DVVHQ\DODWDO48$'5(
%DU
Ô6/2&$/
Ô6/2&$/
&DIHWHULD
1LYHOOVRUROO
G%$ 



48$'5(
6HUYHL
6HUYHL
2ILFLQD6DOD
=RQD
$XOD'RUPLWRUL
=RQD
$XOD'RUPLWRUL 6DODGH/HFWXUD
6DODGH
(VWDU
(VWDU
&RP~
&RP~








,QVWDOÃODFLy
(O GLIXVRU HV FRQQHFWDUj DO FRQGXFWH D WUDYpV G·XQ FROOHW GH [DSD JDOYDQLW]DGD DO TXDO DQLUj
FDUDJRODWHOFROOGHOGLIXVRU
6LHOFRQGXFWHpVGH[DSDODXQLyGHOFROOHWDDTXHVWVHUjVROGDGDRDPESHVWDQ\HV
6L HO FRQGXFWH pV GH ILEUD OD VHYD XQLy HV IDUj D WUDYpV G·XQ SODFD GH UHSDUWLPHQW GH [DSD
JDOYDQLW]DGD
(OFRQGXFWHSRUWDUjVXSRUWVDXQFRVWDWLDO·DOWUHGHOFROOHW
/DUHL[HWDGHUHWRUQHVSRGUjFROÃORFDUHQSDUHWRHQSRUWD/DGHSRUWDV·HVFDWDUjGLUHFWDPHQWLOD
GHSDUHWDXQPDUFGHPXQWDWJHUHEXWSUqYLDPHQWHQHOEXLW
/DUHL[HWDG·LPSXOVLyHVFROÃORFDUjHQXQPDUFGHPXQWDWJHLQVWDOÃODWVREUHHOEXLWGHOSDUDPHQWLD
DTXHVWHVIL[DUjODUHL[HWDDPEFDUDJROVRFOLSVGHSUHVVLy/DSHoDHVSHFLDOG·XQLyDPEHOFRQGXFWH
V·HPERTXLOODUiDODUHL[HWDVHJHOODQWVH
,QIRUPDFLy7qFQLFD
(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjODVHJHQWLQIRUPDFLyWqFQLFD


'HVLJQDFLyWLSXVLPRGHO



3qUGXDGHFjUUHJDHQIXQFLyGHOFDEDOG·DLUH



9HORFLWDWG·DLUHHQXQSXQWGHPHVXUDIjFLOPHQWLGHQWLILFDEOHHQIXQFLyGHOFDEDO



1LYHOO VRQRU HQ G%$ R HQ 1&  UHIHULW D SUHVVLy VRQRUD SURGXwGD HQ XQ DPELHQW WLSXV
KDELWDFLy GH WUHV SHU WUHV SHU GXHV FRPD FLQF PHWUHV  [  [  P  DPE SDUHWV
HPEODQTXLQDGHVHQJXL[

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð



'LPHQVLy



'LPHQVLyLGLVWULEXFLyGHOGDUGG·DLUH

5(,;(7(6'(35(6$,(;38/6,Ð'·$,5((;7(5,25
5(,;(7(6'(35(6$,(;38/6,Ð'·$,5((;7(5,25
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
/HV UHL[HWHV SHU D SUHVD L H[SXOVLy G·DLUH H[WHULRU HVWDUDQ FRQVWUXwGHV HQ XQ PDWHULDO LQR[LGDEOH L
GLVVHQ\DGHV SHU LPSHGLU O·HQWUDGD GH JRWHV GH SOXMD D O·LQWHULRU GHOV FRQGXFWHV VHPSUH TXH OD
YHORFLWDWGHSDVQRVXSHULHOVWUHVPHWUHVSHUVHJRQ HOVPHXV 
(VWDUDQGRWDGHVG·XQDSURWHFFLyGHWHODPHWjOÃOLFDDQWLRFHOOV/DVHYDFRQVWUXFFLyVHUjUREXVWDDPE
ODPHVIL[HVTXHQRSURGXHL[LQYLEUDFLRQVQLVRUROO
,QVWDOÃODFLy
(VUHEUjGLUHFWDPHQWDOEXLWSUDFWLFDWHQHOSDUDPHQW
,QIRUPDFLy7qFQLFD
(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjODVHJHQWLQIRUPDFLyWqFQLFD


'HQRPLQDFLyWLSXVLPRGHO



3HUGXGDGHFjUUHJDHQIXQFLyGHOFDEDOG·DLUH



'LPHQVLRQV

&203257(6
&203257(6
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
/HVFRPSRUWHVGHWLSXVSDSDOORQDWLQGUDQHOVVHXVODPHVUtJLGDPHQWXQLGHVDOILOOGHPDQHUDTXHQR
YLEULQQLRULJLQLQVRUROOV
/·DPSOHGHFDGDODPDG·XQDFRPSRUWDHQODGLUHFFLySHUSHQGLFXODUDOVHXHL[QRVHUjVXSHULRUD
YLQWLFLQFFHQWtPHWUHV FP HQFRQGXFWHVDPEYHORFLWDWGHSDVPHQRUGHGRW]HPHWUHVSHUVHJRQ
PV QLVXSHULRUDGHXFHQWtPHWUHV FP HQFRQGXFWHVDPEYHORFLWDWGHSDVVXSHULRU
(Q HO FDV TXH OHV ODPHV GH OHV FRPSRUWHV WLQJXLQ SHUILO DHURGLQjPLF DTXHVWHV GLPHQVLRQV SRGUDQ
DXJPHQWDUVHHQXQFLQTXDQWDSHUFHQW  
4XDQODFRPSRUWDKDJLGHWHQLUPDMRUVGLPHQVLRQVTXHOHVDEDQVLQGLFDGHVKDXUjG·HVWDUIRUPDGD
SHU GLYHUVHV SDOHV G·DFFLRQDPHQW RSRVDW DPE OHV PDWHL[HV OLPLWDFLRQV FDGD SDOD L DPE XQ
FRPDQGDPHQW~QLFSHUDOFRQMXQWGHOHVSDOHV
$ OHV FRPSRUWHV P~OWLSOHV HOV IXOOV DGMDFHQWV JLUDUDQ HQ VHQWLW FRQWUDUL SHU HYLWDU TXH HQ XQD
FRPSRUWDHVIRUPLQGLUHFFLRQVG·DLUHSULYLOHJLDGHVGLIHUHQWVGHODGHO·HL[GHOFRQGXFWH
/HV FRPSRUWHV WLQGUDQ XQD LQGLFDFLy H[WHULRU TXH SHUPHWL FRQqL[HU OD VHYD SRVLFLy G·REHUWD R
WDQFDGD
4XDQOHVFRPSRUWHVKDJLQGHSURGXLUXQWDQFDPHQWHVWDQFGLVSRVDUDQHQHOOtPLWGHOHVVHYHVSDOHV
GHOHVSXQWHVHOjVWLTXHVDGHTXDGHVDO·HIHFWH
/HV FRPSRUWHV HVWDQTXHV QR WLQGUDQ XQD IXJD G·DLUH VXSHULRU D FLQFFHQWV OLWUHV SHU VHJRQ PHWUHV
TXDGUDW ,VP DPEXQDGLIHUqQFLDGHSUHVVLyHQWUHDPEGyVFRVWDWVGHPPFGD
/HV FRPSRUWHV GH UHJXODFLy PDQXDO WLQGUDQ HOV GLVSRVLWLXV QHFHVVDULV SHUTXq SXJXLQ IL[DUVH HQ
TXDOVHYROSRVLFLy
4XDQ OHV FRPSRUWHV VLJXLQ G·DFFLRQDPHQW PHFjQLF HOV VHXV DTXHL[RV JLUDUDQ VREUH FRL[LQHWV GH
EURQ]HRDQWLIULFFLy
,QIRUPDFLyWqFQLFD
(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjODVHJHQWLQIRUPDFLyWqFQLFD


'HQRPLQDFLyWLSXVLPRGHO



3qUGXDGHFjUUHJDHQIXQFLyGHOFDEDOG·DLUH



9HORFLWDWGHO·DLUHHQXQSXQWGHPHVXUDIjFLOPHQWLGHQWLILFDEOHHQIXQFLyGHOFDEDO



1LYHOO VRQRU HQ 1& UHIHULW D SUHVVLy VRQRUD SURGXwW HQ XQ DPELHQW WLSXV  [  [ 
P·DPESDUHWVHPEODQTXLQDGHVHQJXL[

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð



'LPHQVLRQV

&203257(67$//$)2&6
&203257(67$//$)2&6
1RUPDWLYD
$EDQGDGHODQRUPDWLYDHVPHQWDGDHQO·$SDUWDWVHUDQG·REOLJDWFRPSOLPHQW


1RUPD%jVLFDGHO·(GLILFDFLy&RQGLFLRQVGH3URWHFFLyFRQWUD,QFHQGLVDOV(GLILFLV 1%(&3,
 



2UGHQDQoDGH3UHYHQFLyG·,QFHQGLV $MXQWDPHQWGH0DGULG 

,QVWDOÃODFLy
/HV FRPSRUWHV WDOODIRFV V·LQVWDOÃODUDQ HQ OHV FRQGXFWHV GH FOLPDWLW]DFLy WDQW G·LPSXOVLy FRP GH
UHWRUQVHPSUHTXHHVWUDYHVVLQGRVVHFWRUVG·LQFHQGLGLVWLQWV(OVVHFWRUVG·LQFHQGLGHOVHGLILFLVVHUDQ
HOVFRQVLGHUDWVVHJRQVOD1RUPD1%(&3,
&RQGXFWHV TXH KDJLQ GH WUDYHVVDU IRUMDWV PXUV R HQYDQV KDXUDQ G·HQYROWDUVH HQ HO VHX SDV SHU
O·HOHPHQWGHPDWHULDOUHVLVWHQWDOIRFGHL[DQWODVHYDMXQWDHVWDQFD
4XDQ HOV FRQGXFWHV WUDYHVVLQ IRUMDWV PXUV R HQYDQV FRUUHVSRQHQWV D GLVWLQWV SURSLHWDULV
V·LQVWDOÃODUDQFRPSRUWHVWDOODIRFVGHWLSXVDXWRPjWLF

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OPDWHULDOGHFRQVWUXFFLyGHODFRPSRUWDWDOODIRFVVHUjG·XQDUHVLVWqQFLDGDYDQWHOIRFDOPHQ\VFRP
ODGHO·HOHPHQWGHVHSDUDFLyHQWUHGRVVHFWRUVG·LQFHQGLRQV·LQVWDOÃOD
/DFRPSURYDFLyGHODUHVLVWqQFLDDOIRFV·HIHFWXDUjVHJRQVDVVDMRVGHVFULWVHQOD1RUPD81(
©$VVDMRVGHUHVLVWqQFLDDOIRFGHSRUWHVLDOWUHVHOHPHQWVGHWDQFDPHQWGHEXLWVª
/DFRPSRUWDWDOODIRFVHQFRQGXFWHSRGUjVHUGHSDQWDOODUHFWDQJXODUJLUDWzULDTXHSRWSLYRWDUVREUH
HL[YHUWLFDORKRULW]RQWDORODSHUVLDQDWDOODIRFVGHODPHVKRULW]RQWDOV

$&&(6625,63(5$',675,%8&,Ð'·$,5(
$&&(6625,63(5$',675,%8&,Ð'·$,5(
7UDQVIRUPDFLRQV
6·HPSUHQWUDQVIRUPDFLRQVSHUXQLUGRVFRQGXFWHVGHGLIHUHQWIRUPDRVHFFLyUHFWD
(OSHQGHQWSHUDOHVSHFHVODWHUDOVGHODWUDQVIRUPDFLyVHUjFRPDPj[LPGHOYLQWLFLQFSHUFHQW
 DFRQVHOODQWVHHOTXLQ]HSHUFHQW  
6L H[LVWHL[HQ D O·LQWHULRU GHO FRQGXFWH DOJXQV HOHPHQWV WDOV FRP EDWHULHV GH FDOHIDFFLy L OHV
GLPHQVLRQV G·DTXHVWV VyQ PDMRUV D OHV GHO FRQGXFWH OODYRUV HO SHQGHQW GH OD SHoD DEDQV GH OD
WUDQVIRUPDFLyVHUjFRPDPj[LPODFRUUHVSRQHQWDWUHQWDJUDXV  LODGHGHVSUpVQRVXSHUDUjHOV
TXDUDQWDFLQFJUDXV  
&RO]HV
/HVFRUEHVHQODPHVXUDTXHHVSXJXLWLQGUDQXQUDGLPtQLPGHFXUYDWXUDLJXDODYHJDGDLPLWMDOD
GLPHQVLyGHOFRQGXFWHHQODGLUHFFLyGHOUDGL
4XDQDL[zQRVLJXLSRVVLEOHHVFROÃORFDUDQjOHSVGLUHFWRUV/DORQJLWXGLIRUPDGHOVOORLVVHUDQOHV
DGHTXDGHVSHUTXqODYHORFLWDWGHO·DLUHVLJXLVHQVLEOHPHQWODPDWHL[DHQWRWDODVHFFLy
&RPDQRUPDODVHYDORQJLWXGVHUjLJXDODOPHQ\VDGXHVYHJDGHVODGLVWjQFLDHQWUHjOHSV
(OVjOHSVHVWDUDQIL[RVLQRYLEUDUDQDOSDVGHO·DLUH

(/(0(176$8;,/,$56
(/(0(176$8;,/,$56
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV DSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGHGH-XOLROGH
5HJODPHQWGH6HJXUHWDWSHUD(TXLSVL,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV5HDO'HFUHWGHOGH
6HWHPEUH
5HLDO'HFUHWGHGH0DLJSHOTXDOHVGLFWHQOHVGLVSRVLFLRQVG·DSOLFDFLyGHOD'LUHFWLYD
GHO3DUODPHQW(XURSHXLGHO&RQVHOO&(UHODWLYDDOVHTXLSVGHSUHVVLyLHVPRGLILFDHO5HLDO
'HFUHWGHG·$EULOTXHYDDSURYDUHO5HJODPHQWG·DSDUDWRVDSUHVVLy

(/(0(176$8;,/$5(6'·(48,36'()5('
(/(0(176$8;,/$5(6'·(48,36'()5('
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1RUPDWLYD



(TXLSVGHGLVWULEXFLyG·DLJXD

(OVEHVFDQYLDGRUVGHFDORULHOVGLSzVLWVG·DFXPXODFLyKDQGHFRPSOLUDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQHO
5HLDO 'HFUHW  GH  GH 0DLJ SHO TXDO HV GLFWHQ OHV GLVSRVLFLRQV GH O·DSOLFDFLy GH OD
'LUHFWLYDGHO3DUODPHQW(XURSHXLGHO&RQVHOO&(UHODWLYDDOVHTXLSVGHSUHVVLyLHVPRGLILFD
O·5HDO'HFUHWGHG·$EULOTXHYDDSURYDUHO5HJODPHQWG·DSDUHOOVDSUHVVLy



9jOYXODGHIORWDGRU



%RPEDGHFLUFXODFLy



)LOWUHG·DLJXDQHWHMDEOH

(OV FRQGHQVDGRUV HYDSRUDWLXV FRPSOLUDQ HO TXH GLVSRVD HO 5HJODPHQW GH 6HJXUHWDW SHU D (TXLSV L
,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV5HLDO'HFUHWGHOGH6HWHPEUHLHO5HJODPHQWGH5HFLSLHQWV
D3UHVVLy



9jOYXODG·DLJXD



0DQzPHWUHGHGHVFjUUHJDGHERPED

%HVFDQYLDGRUV



9jOYXODGHEXLGDWJHUjSLG

(OV EHVFDQYLDGRUV XWLOLW]DWV D OHV LQVWDOÃODFLRQV GH &RQGLFLRQDPHQW G·$LUH REHHL[HQ HQ JHQHUDO DO
WLSXVGHQRPLQDW&DPLVDL7XELSRGHQVHUVHJRQVODVHYDXWLOLW]DFLy



'LVSRVLWLXDQWLJODo



%HVFDQYLDGRUDLJXDDLJXD



%HVFDQYLDGRUYDSRUDLJXD

,QIRUPDFLy7qFQLFD
(OIDEULFDQWKDXUjGHVXEPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyVHJHQW


&HUWLILFDWG·KRPRORJDFLyGHUHFLSLHQWVDSUHVVLy

VHJRQVHOIOXLGSULPDULVLJXLDLJXDRYDSRU



&RUEHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHIXQFLRQDPHQWSHUDOHVFRQGLFLRQV

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV



GHWUHEDOOSUHYLVWHVHQIXQFLyGHOHVFRQGLFLRQVGHO·DLUHH[WHULRU

(OEHVFDQYLDGRUHVWDUjGRWDWGHOVVHJHQWVFRPSRQHQWV



3qUGXHVGHFjUUHJDDOFLUFXLWGHUHIULJHUDFLy



(QYROWDQW



3RWHQFLDOLFDEDOGHOVYHQWLODGRUV



)HL[GHWXEV



3RWHQFLDOLFDEDOGHOHVERPEHVGHSROYRULW]DFLy



&DSoDORFDSoDOVGHVPXQWDEOHVTXHSHUPHWLQQHWHMDULHQHOVHXFDVH[WUHXUHHOIHL[GHWXEV



3qUGXHVG·DLJXDSHUHYDSRUDFLyLDUURVVHJDPHQW



(QHOVEHVFDQYLDGRUVGHYDSRUV·LQVWDOÃODUjDPpVDPpVXQDYjOYXODGHVHJXUHWDW



'LPHQVLRQVSHVRVLFRWHVGHFRQQH[LRQV

/·DwOODPHQW SRGUj R QR IRUPDU SDUW GHO VXEPLQLVWUDPHQW GHO IDEULFDQW SHUz HQ WRW FDV VHUj
VXILFLHQW SHU JDUDQWLU XQHV SqUGXHV LQIHULRUV D XQD TXLORFDORULHV SHU KRUD JUDX FHQWtJUDG L PHWUH
TXDGUDW NFDOK&P 



3UHVVLyLWHPSHUDWXUDPj[LPDGHWUHEDOOLGHSURYD



1LYHOOGHVRUROO



&DSDFLWDWGHODVDIDWDG·DLJXD

,QIRUPDFLy7qFQLFD

7RUUHVGHUHIULJHUDFLy

(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjODLQIRUPDFLyVHJHQW


0RGHOLWLSXVGHEHVFDQYLDGRU

6yQ HOV HTXLSV GHVWLQDWV D GLVVLSDU OD FDORU GH O·DLJXD GH UHIULJHUDFLy GHOV FRQGHQVDGRUV GH OD
PjTXLQDIULJRUtILFD



9DULDFLy GH OD WHPSHUDWXUD GH VRUWLGD GHO IOXLG VHFXQGDUL HQ IXQFLy GH OHV WHPSHUDWXUHV
G·HQWUDGDGHOSULPDULLVHFXQGDULLGHOVFDEDOVUHVSHFWLXV

&ODVVLILFDFLy



3qUGXHVGHFjUUHJDHQDPEGyVFULWHULVHQIXQFLyGHOFDEDO



/LPLWDFLRQVGHSUHVVLyLWHPSHUDWXUDGHIXQFLRQDPHQW



&RHILFLHQWG·HPEUXWLPHQWFRQVLGHUDW



3HVGLPHQVLRQVLFRWHVGHFRQQH[LRQV

7RUUHV GH FLUFXLW REHUW VyQ OHV TXH SHUPHWHQ XQ FRQWDFWH GLUHFWH HQWUH O·DLJXD GHO FLUFXLW GH
FRQGHQVDGRULO·DLUHDWPRVIqULF
7RUUHVGHFLUFXLWWDQFDWVyQOHVTXHQRSHUPHWHQDTXHVWFRQWDFWHFLUFXODQWO·DLJXDSHUO·LQWHULRUG·XQ
EHVFDQYLDGRU TXH pV UHIULJHUDW SHO FRUUHQW G·DLUH L SHU XQD GXW[D G·DLJXD HQ UHFLUFXODFLy HQ OD
PDWHL[DWRUUH
7RUUHVYHUWLFDOVHQFRQWUDFRUUHQW/DFLUFXODFLyG·DLUHLDLJXDpVYHUWLFDOHQVHQWLWRSRVDW

&RQGHQVDGRUVHYDSRUDWLXV

7RUUHVKRULW]RQWDOVFUHXDGHV/DFLUFXODFLyGHO·DLJXDpVYHUWLFDOLODGHO·DLUHpVKRULW]RQWDO

6yQ HOV HTXLSV GHVWLQDWV D SURGXLU OD FRQGHQVDFLy GHO JDV UHIULJHUDQW G·XQ FLUFXLW IULJRUtILF
PLWMDQoDQWHOUHIUHGDPHQWHYDSRUDWLX

7RUUHVGHWUHWIRUoDW'RWDGHVGHYHQWLODGRUTXHSURGXHL[HQODFLUFXODFLyGHO·DLUH
7RUUHV DWPRVIqULTXHV /D FLUFXODFLy G·DLUH HV SURGXHL[ SHU HIHFWH LQGXwW GH OD SROYRULW]DFLy YHUWLFDO
GHVFHQGHQWGHO·DLJXDVHQVHO·DFFLyG·XQYHQWLODGRU

0DWHULDOV
6·H[LJHL[HQOHVPDWHL[HVTXDOLWDWVTXHHQHOFDVGHOHVWRUUHVGHUHIULJHUDFLy$PpVDPpVHOFLUFXLW
GH UHIULJHUDFLy VHUj GH PDWHULDO FRPSDWLEOH DPE HO WLSXV GH UHIULJHUDQW XWLOLW]DW OHV SUHVVLRQV L OHV
WHPSHUDWXUHVH[LJLGHV

7RUUHVG·LQMHFFLy/DFLUFXODFLyG·DLUHHVSURGXHL[SHUHIHFWH9HQWXULGHOVUDMRVG·DLJXDJHQHUDOPHQW
KRULW]RQWDOVVHQVHO·DFFLyG·XQYHQWLODGRU
7RUUHV KLSHUEzOLTXHV 6yQ WRUUHV YHUWLFDOV HQ TXq OD FLUFXODFLy G·DLUH HV SURGXHL[ SHU OD GLVWLQWD
GHQVLWDWRFDVLRQDGDHQO·DLUHLQWHULRUUHVSHFWHDOGHO·DWPRVIHUDFLUFXPGDQW

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OVHTXLSVKDQGHFRQVWDUGH


&RQGHQVDGRU



&RQQH[LRQVG·HQWUDGDLVRUWLGDGHUHIULJHUDQW



9jOYXODGHGHVFjUUHJDGHUHIULJHUDQW



&RQQH[LySHUDSUHVVzVWDWVLPDQzPHWUHV



9HQWLODGRULYHQWLODGRUVDPEPRWRUGHSURWHFFLy

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

$ OHV LQVWDOÃODFLRQV G·$LUH &RQGLFLRQDW HOV WLSXV PHV HPSOHDWV VyQ WRUUHV GH FLUFXLW REHUW R WDQFDW
GRWDGHVGHYHQWLODGRURDPEVLVWHPDG·LQMHFFLyLDHOOHVHVUHIHULUDQOHVSUHVFULSFLRQVVHJHQWV

0$7(5,$/6
0$7(5,$/6
$FDXVDGHOHVVHYHUHVFRQGLFLRQVGHWUHEDOOLDFROÃORFDFLyG·DTXHVWVHTXLSVHQHPSODoDPHQWVSRF
IUHTHQWVHOVPDWHULDOVGHOVVHXVHOHPHQWVFRPSRQHQWVKDQGHUHXQLUOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
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(OV PHWjOÃOLFV VHUDQ UHVLVWHQWV D OD FRUURVLy DWPRVIqULFD ILQV L WRW HQ DWPRVIHUHV DPE XQD
FRQFHQWUDFLyGH62GHILQVDFHQW  SSPHQDWPRVIHUDDPEXQDKXPLWDWUHODWLYDGHO
FHQWSHUFHQW  



(OV QR PHWjOÃOLFV QR VHUDQ DOWHUDEOHV SHU FLFOHV VXFFHVVLXV G·KXPLWDW L DVVHFDW VHUDQ
LQDOWHUDEOHVDODUDGLDFLyXOWUDYLROHWDLQRSXWUHVFLEOHVSHUDWDFGHPLFURRUJDQLVPHV6HUDQ
UHVLVWHQWVDOIRFDXWRH[WLQJLEOHDPEXQDIODPDWLSXVGHYXLWFHQWVJUDXVFHQWtJUDGV & 
GXUDQWWUHQWDPLQXWV



1RGHVSUHQGUDQSDUWtFXOHVQLRORUV



1R SDWLUDQ DOWHUDFLy SHU O·DFFLy G·LQKLELFLy L DOJLFLGHV TXtPLFV HQ OD FRPSRVLFLy GHO TXDO
LQWHUYHQHQHOFORUSROLIRVIDWLHFRPDWV

(OV GLSzVLWV DFXPXODGRUV QR PHWjOÃOLFV VL VyQ PRGXODUV GLVSRVDUDQ DL[t PDWHL[ GH OHV
LQWHUFRQQH[LRQVHQWUHPzGXOVLGHOVVXSRUWVGHVXEMHFFLy
(QDOJXQVFDVRVHVSRGHQLQVWDOÃODUGLSzVLWVFRQVWUXwWVHQIRUPLJyLDOWUHVPDWHULDOVTXHQRVXSRUWHQ
XQDSUHVVLyVXSHULRUDOVHXQLYHOOG·RPSOLPHQW$TXHVWVWLSXVHVGHQRPLQHQGLSzVLWVREHUWVLVHJRQV
HOVHXHPSODoDPHQWUHVSHFWHDOQLYHOOGHOHVLQVWDOÃODFLRQVHVFODVVLILTXHQHQGRVJUXSV


2EHUWV D QLYHOO VXSHULRU (Q HOOV HOV LQWHUFDQYLV G·DLJXD DPE OD LQVWDOÃODFLy SRGHQ IHUVH
GLUHFWDPHQWVHUYLQWDOPDWHL[WHPSVGHGLSzVLWG·H[SDQVLyGHOVLVWHPD



2EHUWVDQLYHOOLQIHULRU(QHOOVHOVLQWHUFDQYLVKDQGHIHUVHPLWMDQoDQWEHVFDQYLDGRUHVGH
FDORU D IL GH QR YDULDU OD LQVWDOÃODFLy VREUH HO GLSzVLW R Ep PLWMDQoDQW ERPEHV GH FDEDO
YDULDEOHTXHPDQWHQHQODSUHVVLyG·RPSOLPHQWGHODLQVWDOÃODFLy

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV

,QIRUPDFLy7qFQLFD

/HVWRUUHVGHUHIULJHUDFLyKDXUDQG·LQFORXUHHOVHOHPHQWVVHJHQWV

(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjOHVPDWHL[HVGDGHVTXHHOVH[LJLWVHQHOFDVGH'LSzVLWVSHUD&RPEXVWLEOHV
/tTXLGVLDPpVDPpV



6DIDWDGHUHFROOLGDG·DLJXD



&RVGHWRUUH



9HQWLODGRUVLPRWRUVH[FHSWHDOHVWRUUHVG·LQMHFFLy



0DWHULDOGHIDUFLPHQW



%DQFGHSROYRULW]DFLyLGLVWULEXFLyG·DLJXD



6HSDUDGRUVGHJRWHV



5HL[HWHVG·DVSLUDFLyG·DLUH

,QIRUPDFLy7qFQLFD
(OIDEULFDQWKDXUjGHVXEPLQLVWUDUDPEODVHYDGRFXPHQWDFLyWqFQLFDODLQIRUPDFLyVHJHQW


&RUEHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH IXQFLRQDPHQW HQ TXq HQ IXQFLy GHO FDEDO L WHPSHUDWXUD GH
O·DLJXD D O·HQWUDGD GH OD 7RUUH L GHO FDEDO L FRQGLFLRQV WHUPRKLJURPqWULTXHV GH O·DLUH
H[WHULRUV·REWLQJXLQOHVGDGHVVHJHQWV
o

6DOWGHWHPSHUDWXUDDO·DLJXDGHFRQGHQVDGRUV

o

'LIHUqQFLDGHWHPSHUDWXUDHQWUHODVRUWLGDGHO·DLJXDGHODWRUUHLHOWXEKXPLWGH
O·DLUHHQWUDQW

o

3qUGXDGHFjUUHJDDOFLUFXLWGHO·DLJXDGHFRQGHQVDGRUV

'LSzVLWVG·DFXPXODFLy
(Q FRPSOLPHQW DPE DOOz TXH V·KD RUGHQDW HQ HO ©5HJODPHQW L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV GH OHV
,QVWDOÃODFLRQV GH &DOHIDFFLy &OLPDWLW]DFLy L $LJXD &DOHQWD 6DQLWjULDª D OHV LQVWDOÃODFLRQV DPE
SRWqQFLD LQVWDOÃODGD LJXDO R VXSHULRU D GRV PLO TXLORYDWV  N:  pV REOLJDWzULD OD LQVWDOÃODFLy
G·XQGLSzVLWG·DFXPXODFLyDILGHPLOORUDUHOUHQGLPHQWGHODPDTXLQjULDIULJRUtILFDDGDSWDUHOVHX
IXQFLRQDPHQWDOHVKRUHVGHPHQRUGHPDQGDHOqFWULFDLUHFXSHUDUHQHUJLDWqUPLFDHQHOVVLVWHPHV
DPEERPEDGHFDORU



7HPSHUDWXUDPj[LPDGHWUHEDOOTXHSRWVXSRUWDUHQHOFDVGHVHUGHPDWHULDOQRPHWjOÃOLF



7LSXV GH SURWHFFLy GH OD VXSHUItFLH LQWHULRU HQ UHODFLy DPE OD TXDOLWDW GH O·DLJXD TXH SRW
XVDUVHLHOVHXWUDFWDPHQW



6LWXDFLyLFRWHVGHOHVHQWUDGHVLVRUWLGHVG·DLJXD



9HORFLWDWV Pj[LPHV SHUPHVHV D OHV HQWUDGHV G·DLJXD SHU PDQWHQLU O·HVWUDWLILFDFLy GH
WHPSHUDWXUHV



,QVWUXFFLRQVG·LQVWDOÃODFLy



&RUEHV GH SqUGXHV JOREDOV GH FDORU HQ IXQFLy GH OD WHPSHUDWXUD LQWHULRU VXSRVDGD
XQLIRUPH SHUDGLYHUVRVYDORUVGHO·DwOODPHQW

(/(0(176$8;,/,$56'(/6(/(0(176(0,66256
(/(0(176$8;,/,$56'(/6(/(0(176(0,66256
1RUPDWLYD
(OV VLVWHPHV G·KXPLGLILFDFLy GHXUDQ TXDQW DO FRQVXP G·HQHUJLD FRPSOLU DPE HO TXH GLVSRVD HO
5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLVL,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVDSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGHGHMXOLROGH
%DWHULHV
6yQ HOV FRPSRQHQWV GHOV HOHPHQWV HPLVVRUV FOLPDWL]DGRUV YHQWLORFRQYHFWRUHV L LQGXFWRUV  GH OHV
LQVWDOÃODFLRQVGH&RQGLFLRQDPHQWG·$LUHHQHOVTXHHVUHDOLW]DO·LQWHUFDQYLGHFDORUHQWUHO·DLUHWUDFWDW
LHOIOXLGSRUWDGRUGHODSRWqQFLDIULJRUtILFDGHOJHQHUDGRUFHQWUDOGHIUHG
'·DFRUGDPEHOWLSXVGHIOXLGSRUWDGRUOHVEDWHULHVHVFODVVLILTXHQ


%DWHULHVG·DLJXDDLUH



%DWHULHVG·H[SDQVLyGLUHFWD



%DWHULHVGHYDSRU

$ OHV LQVWDOÃODFLRQV KHOLRDVLVWLGHV L HQ HOV FHQWUDOV DPE ERPEHV GH FDORU DTXHVWD DFXPXODFLy pV
QHFHVVjULDSHUVHUYLUG·HQOODoHQWUHODGLVSRQLELOLWDWLODGHPDQGD

/HV EDWHULHVG·DLJXDDLUHSRGHQ VHUYLU SHU UHIUHGDU L GHVKXPLGLILFDU O·DLUH LSHU DO VHXHVFDOIDPHQW
GHSHQHQWGHODWHPSHUDWXUDGHO·DLJXDXWLOLW]DGDHQOHVPDWHL[HV

(Q DTXHVW $SDUWDW V·HVWDEOHL[HQ HOV FULWHULV UHODWLXV D 'LSzVLWV DFXPXODGRUVDPEDLJXDFRP DIOXLG
TXHPLWMDQoDQWFDQYLGHWHPSHUDWXUDHPPDJDW]HPDLFHGHL[O·HQHUJLDWqUPLFDSURFHVVDGD

/HV EDWHULHV G·H[SDQVLy GLUHFWD FRQVWLWXHL[HQ O·HYDSRUDGRU G·XQ FLUFXLW IULJRUtILF L VHUYHL[HQ SHU DO
UHIUHGDPHQWLODGHVKXPLGLILFDFLyGHO·DLUHLVLO·HTXLSpVERPEDGHFDORUWDPEpSHUDO·HVFDOIDPHQW
GHO·DLUH

$OWUHV VLVWHPHV FRQHJXWV G·DFXPXODFLy SHU FDQYL GH IDVH L SHU UHDFFLRQV TXtPLTXHV UHVHUYLEOHV QR
VyQHQFDUDG·~VIUHTHQWSHUODTXDOFRVDTXHGHQSHUDUDIRUDGHO·jPELWG·DTXHVW3OHF
(OV GLSzVLWV PHWjOÃOLFV DFXPXODGRUV G·HQHUJLD WqUPLFD PLWMDQoDQW DLJXD HV FRPSRQGUDQ GHOV
HOHPHQWVVHJHQWV


'LSzVLWSUzSLDPHQWGLW



(QWUDGHVLVRUWLGHVG·DLJXDDPEXQPtQLPGHGRVDODSDUWVXSHULRULGRVDODSDUWLQIHULRU



&DPEUDGHUDEHLJLUHSDUWLFLyGHOHVHQWUDGHVG·DLJXD



&RQQH[LRQVSHUDOVWHUPzPHWUHVLWHUPzVWDWVGHFRQWURO
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/HVEDWHULHVGHYDSRUV·XWLOLW]HQQRPpVSHUDOSURFpVG·HVFDOIDPHQW
/HVEDWHULHVHQJHQHUDOHVFRPSRQGUDQGHOVHOHPHQWVVHJHQWV


8QRPpVFLUFXLWVGHWXEVDOHWHMDWV



%DVWLGRUGHVXSRUWLPXQWDWJH



&ROÃOHFWRUG·HQWUDGDLVRUWLGDGHOIOXLGSRUWDGRU



(QOHVEDWHULHVDOLPHQWDGHVDPEDLJXDRYDSRUV·LQVWDOÃODUjXQSXUJDGRUPDQXDO

/HVEDWHULHVHVWDUDQFRQVWUXwGHVHQXQPDWHULDOLQDOWHUDEOHTXtPLFDPHQWSHUOHVFRQGLFLRQVGHO·DLUHL
GHOIOXLGSRUWDGRU

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

/HV EDWHULHV SHU D UHIULJHUDFLy LR GHVKXPLGLILFDFLy HVWDUDQ FRQVWUXwGHV QHFHVVjULDPHQW HQ WXE GH
FRXUH L DOHWD G·DOXPLQL R FRXUH QR SHUPHWHQWVH O·~V G·DOWUHV PDWHULDOV PHWjOÃOLFV D PHQ\V TXH HV
JDUDQWHL[LGHJXGDPHQWODVHYDLQDOWHUDELOLWDWVRWDOHVFRQGLFLRQVGHWUHEDOO
/HV EDWHULHV GH FDORU TXH HVWLJXLQ PXQWDGHV LPPHGLDWDPHQW GHVSUpV G·XQD EDWHULD GH UHIULJHUDFLy
HQHOPDWHL[FOLPDWL]DGRULVHQVHLQWHUSRVLFLyG·XQVHSDUDGRUGHJRWHVHVWDUDQFRQVWUXwGHVHQWXEGH
FRXUHLDOHWDGHFRXUH

HYDSRUDFLyVREUHXQDVXSHUItFLHFRQFUHWDFRQVWDQWPHQWPXOODGDQRSURGXLQWVHSHUWDQW
DUURVVHJDPHQWGHJRWHV


/D PDWHL[D FRQVWUXFFLy WLQGUDQ OHV EDWHULHV GH FDORU VLWXDGD D FRQWLQXDFLy G·XQ VLVWHPD GH
SROYRULW]DFLyG·DLJXDRG·KXPLGLILFDFLySHULQMHFFLyGHYDSRU
(OVSDVVRVGHOVWXEVDWUDYpVGHOEDVWLGRUHVWDUDQSHUIHFWDPHQWVHJHOODWVSHULPSHGLUWRWDIXJDG·DLUH
HQWUHHOVWXEVLHOEDVWLGRU
/HV YHORFLWDWV GH FLUFXODFLy G·DLJXD SHOV WXEV GH OHV EDWHULHV QR VHUj VXSHULRU D GXHV FRPD FLQF
PHWUHVSHUVHJRQ PV 
/DSqUGXDGHFjUUHJDHQHOFRQMXQWGHODEDWHULDQRVHUjVXSHULRUDGHXPHWUHV P GHFGD
/DSUHVVLyGHERLUDDOVWXEVGHOHVEDWHULHVVHUjXQYHJDGDLPLWMDODSUHVVLyGHWUHEDOOSUHYLVWDDO
FLUFXLWLFRPDPtQLPVHWFHQWVNLORSDVFDOHV N3D 
(QOHVEDWHULHVG·H[SDQVLyGLUHFWDHOVFLUFXLWVHVWDUDQGLVVHQ\DWVSHUTXqODYHORFLWDWGHOUHIULJHUDQWHQ
WRWVHOVVHXVSXQWVVLJXLVXILFLHQWSHUDUURVVHJDUO·ROL
(QOHVEDWHULHVG·DLJXDDLUHHOVVHXVFLUFXLWVHVWDUDQGLVVHQ\DWVSHUTXqQRHVSURGXHL[LQERVVHVG·DLUH
LHOGHVDLUHHVUHDOLW]LHQWRWVHOOVJDUDQWLQWXQSHUIHFWHRPSOLPHQW
/HV DOHWHV GH OHV EDWHULHV WLQGUDQ XQD GLVWULEXFLy XQLIRUPH L OD VHYD PLVVLy DPE HOV WXEV VHUj
LQDOWHUDEOHSHOVFDQYLVGHWHPSHUDWXUDLSUHVVLyDFDXVDGHOHVFRQGLFLRQVGHWUHEDOO
(OIDEULFDQWKDXUjGHVXEPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyVHJHQW


&RQGLFLRQVG·KXPLWDWLWHPSHUDWXUDGHO·DLUHDODVRUWLGDGHODEDWHULDSHUDOHVFRQGLFLRQV
HVWDEOLGHVDO·HQWUDGDHQIXQFLyGH
o

&DEDOGHOIOXLGWUDQVSRUWDW

o

7HPSHUDWXUDGHOIOXLGWUDQVSRUWDW

o

&DEDOLSUHVVLyG·DLUHFLUFXODWDWUDYpVGHODEDWHULD

+XPLGLILFDGRUVGHYDSRU/·DLJXDpVLQMHFWDGDHQO·DLUHHQIRUPDGHYDSRUTXHHVSURGXHL[
HQXQHTXLSYDSRULW]DGRULQGHSHQGHQW$GLIHUqQFLDGHOVGRVVLVWHPHVDQWHULRUVHQLQWURGXLU
GLUHFWDPHQW YDSRU HV SURGXHL[ XQ DXJPHQW GH O·HQWDOSLD GH O·DLUH UHVXOWDQW VHQVH
PRGLILFDU OD WHPSHUDWXUD GHO PDWHL[ 3HU WDQW DTXHVW VLVWHPD HQFDUD TXH SHUPHW XQD
PDMRU HILFjFLD HQ O·KXPLGLILFDFLy UHTXHUHL[ WDPEp XQ PDMRU FRQVXP G·HQHUJLD HQ HO
SURFpV6LODTXDQWLWDWGHYDSRULQMHFWDGDVREUHSDVVDODQHFHVVjULDSHUDUULEDUDVDWXUDFLy
ODFDORUFRQWLQJXGDHQHOYDSRUDXJPHQWDUjODWHPSHUDWXUDGHO·DLUHLHOYDSRUH[FHGHQWHV
FRQGHQVDUjHQIRUPDGHERLUDVREUHVDWXUDQWO·DLUH

(QHOVVLVWHPHVGHSROYRULW]DFLyHVFRQVLGHUHQLPSUHVFLQGLEOHVHOVVHJHQWVFRPSRQHQWV


)LOWUHG·HQWUDGDG·DLJXD



)ORWDGRUG·RPSOLPHQWGHOGLSzVLWRVDIDWD



6REUHHL[LGRU



0DQzPHWUHSHUDOVVLVWHPHVDPEERPEHV



6HSDUDGRUGHJRWHVSHUDOVVLVWHPHVDPEWRYHUD

(QHOVVLVWHPHVG·HYDSRUDFLyHVFRQVLGHUHQLPSUHVFLQGLEOHVHOVVHJHQWVFRPSRQHQWV


)LOWUHG·HQWUDGDG·DLJXD



)ORWDGRUG·RPSOLPHQW



6REUHHL[LGRU

(QHOVVLVWHPHVGHYDSRUHVFRQVLGHUHQLPSUHVFLQGLEOHVHOVVHJHQWVFRPSRQHQWV


)LOWUHG·HQWUDGDG·DLJXD



9jOYXODGHQLYHOOG·RPSOLPHQW



,QWHUUXSWRUGHVHJXUHWDWSHUIDOWDG·DLJXD



,QGLFDGRUGHFDOFLILFDFLy



$PSHUtPHWUHLQGLFDGRUG·LQWHQVLWDWGHOFRUUHQW



6LVWHPDGHUHWRUQGHFRQGHQVDW



,QWHUUXSWRUDXWRPjWLFPDQDWSHOFRQWUROG·KXPLWDW



3qUGXDGHFjUUHJDSURGXwGDSHUODEDWHULDDOFRVWDWDLUHHQIXQFLyGHOFDEDO



3qUGXDGHFjUUHJDSURGXwGDDOFRVWDWGHOIOXLGSRUWDGRUHQIXQFLyGHOVHXFDEDO



3UHVVLyGHSURYDLSUHVVLyGHWUHEDOOPj[LPDGPLVVLEOH



/LPLWDFLRQV UHODWLYHV D O·DLUH L IOXLG SRUWDGRU TXDQW D SUREOHPD GH FRUURVLy HQ HOV PHWDOOV
FRPSRQHQWVGHOHVEDWHULHV



9HORFLWDWVPj[LPHVDGPLVVLEOHVHQO·DLUHDOVHXSDVSHUODEDWHULDVHQVHTXHV·DUURVVHJXLQ
JRWHVGHFRQGHQVDW



&DEDOSROYRULW]DW



&RQVXPHOqFWULFSHUKRUDGHIXQFLRQDPHQW



9HORFLWDWPj[LPDGHOIOXLGSRUWDGRURFDEDOPj[LPVHQVHTXHHVSURGXHL[LHURVLy



3UHVVLyQHFHVVjULDHQOHVWRYHUHVVLpVDTXHVWHOFDV



'LPHQVLRQVSHVRVLFRWHVGHFRQQH[LRQV



&RQGLFLRQVOLPLWDGRUHVGHO·DLJXDXWLOLW]DGD



'LPHQVLRQVSHVLFRWHVGHFRQQH[LRQV

+XPLGLILFDGRUV
(OV KXPLGLILFDGRUV VyQ GLVSRVLWLXV GHVWLQDWV D LQFUHPHQWDU HO FRQWLQJXW G·KXPLWDW DEVROXWD HQ O·DLUH
LPSXOVDWDOVORFDOVG·XQDLQVWDOÃODFLyGH&RQGLFLRQDPHQWG·$LUH
+LKDGLYHUVRVWLSXVGHVLVWHPHVKXPLGLILFDGRUVTXHSRGHQFODVVLILFDUVHHQIXQFLyGHOSURFHGLPHQW
XWLOLW]DWSHULQFRUSRUDUPDMRUFRQWLQJXWG·KXPLWDWDEVROXWDDXQFRUUHQWG·DLUH




+XPLGLILFDGRUV GH SROYRULW]DFLy 3ROYRULW]HQ DLJXD HQ HO FRUUHQW G·DLUH EHQ VLJXL SHU XQ
VLVWHPD PHFjQLF R SHU XQ VLVWHPD GH WRYHUHV /·DLJXD V·LQFRUSRUD D O·DLUH SHU HYDSRUDFLy
G·DTXHVW HQ O·LQWHUIDVH GH OHV JRWHV TXH VyQ DUURVVHJDGHV SHO FRUUHQW G·DLUH ILQV DO
VHSDUDGRU GH JRWHV R ILQV D OD VHYD HYDSRUDFLy WRWDO (O VLVWHPD UHTXHUHL[ SHU WDQW XQ
YROXPGHFDPEUDHQHOUHFRUUHJXWGHOTXDOFRH[LVWHL[HQOHVGXHVIDVHVGHO·DLJXDOLTXLGRL
YDSRU
+XPLGLILFDGRUV G·HYDSRUDFLy VXSHUILFLDO /·DLJXD LPSUHJQD XQD VXSHUItFLH SRURVD TXH pV
OOHSDGDSHOFRUUHQWG·DLUHLTXHFRQWtQXDPHQWHVWjKXPLWHMDGDSHUO·DEVRUFLyFDSLOÃODUSHU
GLIXVLy SHU JUDYHWDW R SHU LPPHUVLy SHULzGLFD /·DLJXD V·LQFRUSRUD DO FRUUHQW G·DLUH SHU
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,QIRUPDFLy7qFQLFD
(QHOVVLVWHPHVGHSROYRULW]DFLyHOIDEULFDQWSURSRUFLRQDUjODLQIRUPDFLyVHJHQW

(QHOVVLVWHPHVHYDSRUDWLXVHOIDEULFDQWSURSRUFLRQDUjODLQIRUPDFLyVHJHQW


4XDQWLWDWG·DLJXDHYDSRUDGDSHUKRUDHQIXQFLyGHOHVFRQGLFLRQVWHUPRKLJURPqWULTXHVGHO
FRUUHQWG·DLUHLGHODVHYDYHORFLWDWGHSDVSHUODVXSHUItFLHGHOGLVSRVLWLXHYDSRUDGRU



&RQVXPHOqFWULFSHUKRUDGHIXQFLRQDPHQWHQHOFDVGHSRUWDUXQPRWRUG·DFFLRQDPHQW



'LPHQVLRQVSHVLFRWHV



,QVWUXFFLRQVGHPXQWDWJHLGHPDQWHQLPHQW

(QHOVVLVWHPHVGHYDSRUHOIDEULFDQWSURSRUFLRQDUjODLQIRUPDFLyVHJHQW


4XDQWLWDWGHYDSRUSURGXwWSHUKRUDGHIXQFLRQDPHQWDSUHVVLyDWPRVIqULFDLTXLQ]HJUDXV
FHQWtJUDGV & GHWHPSHUDWXUDGHO·DLJXDG·HQWUDGD



&RQVXPG·HQHUJLDHOqFWULFDQHFHVVDULSHUDOIXQFLRQDPHQW
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&RQGLFLRQVGHOLPLWDFLyHQOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO·DLJXDG·DOLPHQWDFLy

o



,QIRUPDFLy VREUH HO GLVSRVLWLX GH FRQWURO L VHJXUHWDW GH O·HTXLS SHU IDOWD G·DLJXD R SHU
FDOFLILFDFLy

&RQVXPGHO·DSDUHOODWJHHOqFWULFLGHOHVOOXPVHQIXQFLyGHODWHPSHUDWXUDLFDEDO
GHOIOXLGUHIULJHUDQW

o



'LPHQVLRQVSHVLFRWHV

9DULDFLy GH OD LQWHQVLWDW OOXPLQRVD HQ IXQFLy GH OD WHPSHUDWXUD L FDEDO GHO IOXLG
UHIULJHUDQW



,QVWUXFFLRQVGHPXQWDWJHLGHPDQWHQLPHQW

o

4XDQWLWDW GH FDORU FHGLGDD O·DPELHQW DO SOHQXP L DO IOXLG UHIULJHUDQW HQIXQFLy
GHODVHYDWHPSHUDWXUDLFDEDO

o

3qUGXDGHFjUUHJDGHOIOXLGUHIULJHUDQWHQIXQFLyGHOFDEDOGHOPDWHL[

o

/LPLWDFLRQVGHSUHVVLyLWHPSHUDWXUD

o

&DUDFWHUtVWLTXHVTXtPLTXHVGHO·DLJXDGHUHIULJHUDFLy

o

'LPHQVLRQVSHVRVLFRWHVGHFRQQH[Ly

'HVKXPLGLILFDGRUV
(OV GLVSRVLWLXV TXH SURGXHL[HQ XQD GLVPLQXFLy GHO FRQWLQJXW DEVROXW GH YDSRU G·DLJXD HQ O·DLUH
HQYLDGRDXQORFDOSUHSDUDWVyQHOVGHVKXPLGLILFDGRUV
(QHOVVLVWHPHVG·DLUHFRQGLFLRQDWHOPLJPpVHPSOHDWSHUDGHVKXPLGLILFDUO·DLUHpVHOIHQRPHQGH
FRQGHQVDFLy GHO YDSRU G·DLJXD VREUH OD VXSHUItFLH IUHGD GH OD EDWHULD GH UHIULJHUDFLy TXH SHU D
DTXHVW IL HVWDUj D XQD WHPSHUDWXUD LQIHULRU DO SXQW GH URVDGD GHO FRUUHQW G·DLUH 3HU WDQW pV OD
PDWHL[DEDWHULDGHUHIUHGDPHQWODTXHSURGXLUjO·HIHFWHGHVKXPLGLILFDGRU

(/(0(176$8;,/,$56'(/$;$5;$'·$,*8$
(/(0(176$8;,/,$56'(/$;$5;$'·$,*8$

'·DFRUG DPE HO TXH HVWDEOHL[ HO ©5HJODPHQW L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV GH OHV ,QVWDOÃODFLRQV GH
&DOHIDFFLy &OLPDWLW]DFLy L $LJXD &DOHQWD 6DQLWjULDª QR V·HPSUDUj SRWqQFLD IULJRUtILFD SHU SURGXLU
XQDGHVKXPLGLILFDFLyDPELHQWDOLQIHULRUDVHL[DQWDFLQFSHUFHQW  SHUQHFHVVLWDWFRQIRUW

1RUPDWLYD

/HVH[LJqQFLHVDSOLFDEOHVDOHVEDWHULHVGHUHIULJHUDFLyFRQWHPSOHQODIXQFLyGHVKXPLGLILFDGRUDGH
OHVPDWHL[HV

'LSzVLWVG·H[SDQVLy

5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLVL,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVDSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH

6LVWHPHVLQWHJUDWV

(VWDQGHVWLQDWVDDEVRUELUHOVFDQYLVGHYROXPGHO·DLJXDFRQWLQJXGDHQXQDLQVWDOÃODFLyGHPDQHUD
TXHHVJDUDQWHL[LSHUPDQHQWPHQWHOSHUIHFWHRPSOLPHQWGHWRWVHOVFLUFXLWVLHOHPHQWV

$TXHVW$SDUWDWHVUHIHUHL[H[FOXVLYDPHQWDOVHTXLSVTXHFRRUGLQHQODLOÃOXPLQDFLyDPEODLQVWDOÃODFLy
GHFOLPDWLW]DFLyDOVHIHFWHVGHUHFXSHUDFLyLRHOLPLQDFLyGHODFDORUG·LOÃOXPLQDFLy

'HYHJDGHVFRPSOHL[HQODIXQFLyGHVHUYLUGHSXQWG·HYDFXDFLyGHO·DLUHFRQWLQJXWDO·LQVWDOÃODFLy

(TXLSG·LOÃOXPLQDFLyDWUDYpVGHOVTXDOVV·DVSLUDO·DLUHGHOVORFDOVTXHDOSDVSHOGLWHTXLSUHFXOOSDUW
GHODFDORUSURGXwGDHQHOPDWHL[SHUO·DSDUHOODWJHHOqFWULFLOHVOOXPV

(OGLSzVLWG·H[SDQVLyGHWLSXV©REHUWªGLVSRVDUjGHOVHOHPHQWVVHJHQWV


'LSzVLWSUzSLDPHQWGLWWDQFDWH[FHSWHOHVREHUWXUHVGHYHQWLODFLyLVREUHHL[LGRU

(TXLSG·LOÃOXPLQDFLyGRWDWG·XQFLUFXLWGHUHIULJHUDFLyJHQHUDOPHQWSHUDLJXDTXHUHFXOOSDUWGHOD
FDORUSURGXwGDSHUO·DSDUHOODWJHLOHVOOXPV



&RQQH[LySHUDHQWUDGDGHWXEG·H[SDQVLy



(OVGLSzVLWVWDQFDWVVHVXEPLQLVWUDUDQDPEODFjUUHJDGHJDV

(OV HTXLSV GHO WLSXV HVSHFLILFDW HQ HO SDUjJUDI  SRGUDQ GLVSRVDU G·XQD VRUWLGD OOLXUH GH O·DLUH DO
SOHQXP GHO IDOV VRVWUH R Ep GLVSRVDU G·XQD FRQQH[Ly SHU FRQQHFWDU D OD FDQDOLW]DFLy GH O·DLUH GH
UHWRUQRH[WUDFFLy



&RQQH[LySHUDHQWUDGDGHFDQRQDGDG·H[SDQVLy



&RQQH[LySHUDPDQzPHWUH

(OVHTXLSVHVWDUDQFRQVWLWXwWVSHOVHOHPHQWVVHJHQWV



&RQQH[LySHUDYjOYXODGHVHJXUHWDW



&RVRDUPDGXUDGHODOOXPLQjULD

(OVGLSzVLWVG·H[SDQVLyPHWjOÃOLFVWLQGUDQXQWUDFWDPHQWLQWHUQLH[WHUQFRQWUDODFRUURVLy



(OHPHQWUHIOHFWRUGHODOOXP

(OVGLSzVLWVGHWLSXVREHUWGLVSRVDUDQG·XQDFRQQH[LySHUDYHQWLODFLyHQODVHYDJHQHUDWULXVXSHULRU



'LIXVRUWDQFDWRREHUW



$SDUHOODWJHHOqFWULF

(OVGLSzVLWVWDQFDWVHVWDUDQFDOFXODWVLFRQVWUXwWVSHUVXSRUWDUXQDSUHVVLyG·DOPHQ\VGXHVYHJDGHVOD
SUHVVLyPj[LPDGHWUHEDOODPEXQPtQLPGHWUHVFHQWV3DVFDOV 3D 

(OV UHIULJHUDWV SHU DLUH GLVSRVDUDQ GH OHV QHFHVVjULHV HQWUDGHV L VRUWLGHV G·DLUH TXH KDXUDQ GH
FLUFXODUSULPHUDOYROWDQWGHOHVOOXPVLGHVSUpVDOYROWDQWGHO·DSDUHOODWJHHOqFWULF
(OVUHIULJHUDWVSHUDLJXDKDXUDQGHGLVSRVDUG·XQDSODFDFROÃOHFWRUDTXHUHELODFDORUHPHVDSHUOD
OOXPLVLJXLVXSRUWGHO·DSDUHOODWJHHOqFWULF$L[tPDWHL[GLVSRVDUDQGHOHVFRQQH[LRQVSHUDOFLUFXLWGH
UHIULJHUDFLy SUHYLVWHV SHU D FDQRQDGD GH PDWHULDO QR PHWjOÃOLF 'LVSRVDUDQ G·XQD FRQQH[Ly D OD
[DU[DGHWHUUDGHO·HGLILFL
/HV OOXPLQjULHV UHIULJHUDGHV SHU DLUH R DLJXD KDXUDQ G·HVWDU FRQVWUXwGHV GH PDQHUD TXH QR HV
SURGXHL[LQYLEUDFLRQVGHIRUPDFLRQVRR[LGDFLRQV
/HVUHIULJHUDGHVSHUDLUHKDXUDQGHSHUPHWUHODIjFLOQHWHMDGHOVWXEVLVXSHUItFLHVUHIOHFWRUHV
/HVUHIULJHUDGHVSHUDLJXDSRUWDUDQLQVWDOÃODGHVOHVOOXPVHQXQDFDYLWDWKHUPqWLFDDOSDVGHO·DLUH
(Q FDS FDV VREUH OD VXSHUItFLH GHOV WXEV HV SURGXLUDQ WHPSHUDWXUHV VXSHULRUV D FLQTXDQWD JUDXV
FHQWtJUDGV &  QL HQ FDV G·DWXUDGD GHO VLVWHPD GH UHIULJHUDFLy HV SURGXLUDQ WHPSHUDWXUHV DOV
WXEVLDSDUHOODWJHHOqFWULFVXSHULRUVDOHVDGPHVHVSHOIDEULFDQWGHOVPDWHL[RV
(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjODVHJHQWLQIRUPDFLyWqFQLFDHQODVHYDGRFXPHQWDFLy


'HQRPLQDFLyWLSXVLJUDQGjULD



3HUILOVGHODLQWHQVLWDWG·LOÃOXPLQDFLyVHJRQVGRVSODQVSHUSHQGLFXODUV



&DUDFWHUtVWLTXHVGHOFRUUHQWG·DOLPHQWDFLy
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/D FDSDFLWDW GHO GLSzVLW G·H[SDQVLyVHUj OD VXILFLHQW SHU DEVRUELU XQD YDULDFLy GHYROXP GH O·DLJXD
FRQWLQJXGDDO·LQVWDOÃODFLyGH


3HUDFLUFXLWGHFDORUHTXLYDOHQWDYXLWDQWDJUDXVFHQWtJUDGV & 



3HUDFLUFXLWGHIUHGHTXLYDOHQWDYLQWLFLQFJUDXVFHQWtJUDGV & 



3HUDFLUFXLWLQWHJUDWHTXLYDOHQWDQRUDQWDFLQFJUDXVFHQWtJUDGV & 

6·HQWpQSHUFLUFXLWLQWHJUDWHOGHOHVLQVWDOÃODFLRQVDPEVLVWHPDGHERPEDGHFDORUDLJXDDLJXDLWDQF
G·DFXPXODFLyWDQFDW
(OGLSzVLWG·H[SDQVLyWLSXVREHUWQRGLVSRVDUjGHGLVSRVLWLXVG·RPSOLPHQWDXWRPjWLF
(OVXEPLQLVWUDGRUKDXUjGHGRQDUODLQIRUPDFLyVHJHQW


0DWHULDOFRQVWLWXWLXGHOGLSzVLW



3UHVVLyGHSURYDLPj[LPDGHWUHEDOOVLpVGLSzVLWWDQFDW



3HVGLPHQVLRQVLFRWHVGHFRQQH[LRQV

$FFHVVRULVLYDOYXOHULD
(OV DFFHVVRULV VHUDQ G·DFHU IHUUR FRODW IRVD PDOÃOHDEOH EURQ]H R OODXWy VHJRQV HO PDWHULDO GH OD
FDQRQDGD
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(OV JUXL[RV PtQLPV GH SDUHW VHUDQ HOV DGHTXDWV SHU UHVLVWLU OHV SUHVVLRQV L WHPSHUDWXUHVPj[LPHV D
TXqKDJLQG·HVWDUVRWPHVRV

FRPDQRXPHWUHVSHUVHJRQ PV QRVHUjVXSHULRUDODSURGXwGDSHUXQDFDQRQDGDGHIHUUR
GHOPDWHL[GLjPHWUHLODVHJHQWORQJLWXGVHJRQVHOWLSXVGHYjOYXOD

(OVDFFHVVRULVVROGDWVSRGUDQXWLOLW]DUVHSHUDFDQRQDGHVGHGLjPHWUHFRPSUHVRVHQWUHWUHW]HLVLV
FHQWVPLOÃOtPHWUHV LPP 
(VWDUDQ SURMHFWDWV L IDEULFDWV GH PDQHUD TXH WLQJXLQ DOPHQ\V UHVLVWqQFLD LJXDO D XQD FDQRQDGD
VHQVHVROGDGXUDGHOPDWHL[GLjPHWUHQRPLQDO
(VWDQIDEULFDWVDPEDFHUGHODFRPSRVLFLyVHJHQW


&DUERQLPj[



0DQJDQqVPj[



)zVIRUPj[



6RIUH



6LOLFL





9jOYXODGHFRPSRUWDERODRSDSDOORQDP



9jOYXODGHVHLHQWP



9jOYXODGHUHJXODFLyGHVXSHUItFLHGHFDOHIDFFLyP



9jOYXODGHUHWHQFLyP


/HV YjOYXOHV HVWDUDQ FRPSOHWHV L TXDQ GLVSRVLQ GH YRODQW HO GLjPHWUH H[WHULRU GHO PDWHL[ HV
UHFRPDQD TXH VLJXL TXDWUH YHJDGHV HO GLjPHWUH QRPLQDO GH OD YjOYXOD VHQVH VREUHSDVVDU YLQW
FHQWtPHWUHV  FP  6HUDQ HVWDQTXHV LQWHULRU L H[WHULRUPHQW pV D GLU DPE OD YjOYXOD HQ SRVLFLy
REHUWDLWDQFDGDDXQDSUHVVLyKLGURVWjWLFDLJXDODYHJDGDLPLWMDODGHWUHEDOODPEXQPtQLPGH
VLVFHQWVNLORSDVFDOHV N3D 
$TXHVWDHVWDQTXLWDWHVSRGUjDFRQVHJXLUDFFLRQDQWPDQXDOPHQWODYjOYXOD

(Q HO FDV GH IDEULFDUVH G·DFHU IRV KDXUDQ GH VHU VRWPHVRV D UHFXLW SRVWHULRU SHU D HOLPLQDFLy GH
WHQVLRQV
7LQGUDQOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHV


7HQVLyGHUXSWXUDPtQLPD.JFP



/tPLWHOjVWLF.JFP



$OODUJDPHQW



5HGXFFLyG·DLUH



6HUDQVRWPHVRVDSURYDKLGURVWjWLFDGHVSUpVGHODVHYDIDEULFDFLyVHJRQVHOVYDORUVGHOD48$'5(

48$'5(
3UHVVLyGHVHUYHL
     
.JFP
3UHVVLyGHSURYD
   
.JFP
6·DGPHWUDQ DFFHVVRULV URVFDWV SHU D FDQRQDGD FRQVWUXwWV HQ DFHU IRUMDW R IRV HQ HOV GLjPHWUHV
VHJHQWV


)LQVDFLQTXDQWDPLOÃOtPHWUHV PP SHUDSUHVVLRQVLQWHULRUVDTXDUDQWDTXLORJUDPVSHU
FHQWtPHWUHVTXDGUDWV .JFP 



)LQVDVHWDQWDVLVPLOÃOtPHWUHV PP SHUDSUHVVLRQVLQIHULRUVDYLQWLYXLWTXLORJUDPVSHU
FHQWtPHWUHTXDGUDW .JFP 

3RGUDQXWLOLW]DUVHDFFHVVRULVGHIRVDPDOÃOHDEOHDPEH[WUHPVURVFDWVSHUDSUHVVLRQVLQIHULRUVDYLQW
LXQ TXLORJUDPV SHU FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  L WHPSHUDWXUHV LQIHULRUV D GRVFHQWV VHL[DQWD
JUDXVFHQWtJUDGV & 
7DPEpSRGUDQHPSUDUVHHQDTXHVWVVLVWHPHVDFFHVVRULVGHIHUURFRODWTXDQODSUHVVLyVLJXLLQIHULRU
D YLQWLXQ TXLORJUDPV SHU FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  LR OD WHPSHUDWXUD LQIHULRU D GRVFHQWV
WUHQWDGRVJUDXVFHQWtJUDGV & 
2Q HV UHTXHUHL[LQ DFFHVVRULVHVSHFLDOV DTXHVWV UHXQLUDQ XQHV FDUDFWHUtVWLTXHV WDOV TXH SHUPHWLQ OD
VHYDSURYDKLGURVWjWLFDDXQDSUHVVLyGREOHGHODGHVHUYHL
/HVYjOYXOHVSHUDOHVFRQGXFFLRQVG·DLJXDFDOHQWDILQVDFHQWGHXJUDXVFHQWtJUDGV q& LOHVGH
FRQGXFFLRQVG·DLJXDUHIUHGDGDHVWDUDQFRQVWUXwGHVHQEURQ]HILQVDXQGLjPHWUHQRPLQDOGHGXHV
SRO]DGHV  
/HV YjOYXOHV GH PpV GH GXHV SRO]DGHV   GH GLjPHWUH QRPLQDO VHUDQ GH IRVD L EURQ]H TXDQ OD
SUHVVLyGHWUHEDOOVLJXLLQIHULRUDTXDWUHFHQWVNLORSRQGVSHUFHQWtPHWUHTXDGUDW .SFP LHQ
DFHU L EURQ]H SHU D SUHVVLRQV VXSHULRUV D TXDWUHFHQWV NLORSRQGV SHU FHQWtPHWUH TXDGUDW 
.SFP 
/D SqUGXD GH FjUUHJD GH OHV YjOYXOHV HVWDQW FRPSOHWDPHQW REHUWHV L FLUFXODQW SHU HOOHV XQ FDEDO
LJXDO D TXq FLUFXODULD SHU OHV FDQRQDGHV GHO PDWHL[ GLjPHWUH QRPLQDO DPE XQD YHORFLWDW GH ]HUR
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7RWD YjOYXOD TXH YDJL D HVWDU VRWPHVD D SUHVVLRQV LJXDO R VXSHULRUV D VLVFHQWV NLORSDVFDOHV 
N3DOKDXUjGHSRUWDUHQFXQ\DGDODSUHVVLyPj[LPDGHWUHEDOODTXqSRWHVWDUVRWPHVD

'LODWDGRUV
3HU FRPSHQVDU OHV GLODWDFLRQV HV GLVSRVDUDQ OLUHV GLODWDGRUV OLQHDOV R HOHPHQWV DQjOHJV R
V·XWLOLW]DUjO·DPSOHPDUJHTXHHVWpDPEHOVFDQYLVGHGLUHFFLyGRQDQWFRUEHVDPEXQUDGLVXSHULRU
DFLQFYHJDGHVHOGLjPHWUHGHODFDQRQDGD
/HVOLUHVLFRUEHVGHGLODWDFLyVHUDQGHOPDWHL[PDWHULDOTXHODFDQRQDGD/HVVHYHVORQJLWXGVVHUDQ
OHVHVSHFLILFDGHVHQSDUODUGHPDWHULDOVLOHVGLVWjQFLHVHQWUHHOOHVVHUDQWDOVTXHOHVWHQVLRQVHQOHV
ILEUHVPpVWHVDGHVQRVLJXLQVXSHULRUVDYXLWDQWDPHJDSDVFDOHV 03D HQTXDOVHYROHVWDWWqUPLF
GHODLQVWDOÃODFLy(OVGLODWDGRUVQRREVWDFXOLW]DUDQO·HOLPLQDFLyGHO·DLUHLEXLGDWJHGHODLQVWDOÃODFLy
(OV HOHPHQWV GLODWDGRUV DQLUDQ FROÃORFDWV GH PDQHUD TXH SHUPHWLQ D OHV FDQRQDGHV GLODWDUVH DPE
PRYLPHQWVHQODGLUHFFLyGHOVHXSURSLHL[VHQVHTXHV·RULJLQLQHVIRUoRVWUDQVYHUVDOV(VFROÃORFDUDQ
JXLHVDOFRVWDWGHOVHOHPHQWVGHGLODWDFLy
(VGLVSRVDUjGHOQRPEUHG·HOHPHQWVGHGLODWDFLyQHFHVVDULSHUTXqODSRVLFLyGHOVDSDUHOOVDTXqYDQ
FRQQHFWDWV QR HV YHJL DIHFWDGD QL HVWDU VRWPHVRV D HVIRUoRV LQGHJXWV FRP D FRQVHTqQFLD GHOV
PRYLPHQWVGHGLODWDFLyGHOHVFDQRQDGHV

)LOWUHV
7RWV HOV ILOWUHV GH PDOOD LR WHOD PHWjOÃOLFD TXH V·LQVWDOÃOLQ HQ FLUFXLWV G·DLJXD DPE HO SURSzVLW GH
SURWHJLUHOVDSDUHOOVGHODEUXWtFLDDFXPXODGDGXUDQWHOPXQWDWJHKDXUDQGHVHUUHWLUDWVXQYHJDGD
DFDEDGDGHPDQHUDVDWLVIDFWRULODQHWHMDGHOFLUFXLW

(/(0(176$8;,/,$56'(/$;$5;$'·$,5(
(/(0(176$8;,/,$56'(/$;$5;$'·$,5(
5(
1RUPDWLYD
/DXWLOLW]DFLyGHUHFXSHUDGRUVGHFDORUHQO·DLUHG·H[WUDFFLyV·DGDSWDUjDDOOzTXHV·KDHVWDEOHUWHQHO
5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLVL,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVDSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH
5HFXSHUDGRUV
6yQHTXLSVTXHSHUPHWHQWUDQVIHULUSDUWGHODFDORUVHQVLEOHRGHOWRWDOG·XQFRUUHQWG·DLUHRJDVD
XQD DOWUD D IL GH UHFXSHUDU SDUW GH O·HQHUJLD FRQWLQJXGD HQ HO IOXLG TXH VXUW GH OD LQVWDOÃODFLy D
O·DWPRVIHUD
$WHQHQWDODPDQHUDG·~VHVGLVWLQJHL[HQWUHVWLSXV


5HFXSHUDGRUVGH3URFpVD3URFpV5HFXSHUHQHQHUJLDG·DLUHRJDVH[SXOVDWGHOSURFpVLOD
LQWURGXHL[HQQRYDPHQWHQHOSURFpV(OVHXRFXSDFLyPpVIUHTHQWpVODUHFXSHUDFLyGHOD
FDORUGHOVIXPVG·XQSURFpVGHFRPEXVWLySHUDSUHHVFDOIDUO·DLUHGHODFRPEXVWLy



5HFXSHUDGRUV SURFpVFRQIRUW 5HFXSHUHQ HQHUJLD GHO IOXLG H[SXOVDW GHO SURFpV L OD
WUDQVIHUHL[HQ DO VLVWHPD G·DLUH FRQGLFLRQDW HVFDOIDW R UHIUHGDQW OD SUHVD G·DLUH H[WHULRU R
O·DLUHUHFLUFXODW(OVHXRFXSDFLyPHVIUHTHQWpVHQO·LQGXVWULDRQODFDORUGHIRUQVRIXPV
GHSURFpVV·XWLOLW]DSHUDODFDOHIDFFLyGHFRQIRUWPLWMDQoDQWDLUHFDOHQW

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð



5HFXSHUDGRUV &RQIRU&RQIRUW *HQHUDOPHQW DFWXHQ HQWUH O·DLUH G·H[WUDFFLy L HO GH
UHQRYDFLyWUDQVIHULQWFDORUVHQVLEOHRWRWDOQRYDPHQWDXQDOWUHHQVHQWLWLQYHUVVHJRQVVLJXL
HVWLXRKLYHUQ

'RQDGDODGLYHUVLWDWGHWLSXVLIHQzPHQVItVLFVHPSOHDWVHQHOVGLVWLQWV5HFXSHUDGRUVQRpVSRVVLEOH
UHODFLRQDU XQD LQIRUPDFLy HVWjQGDUG SHU D WRWV QR REVWDQW DL[z OD VHJHQW LQIRUPDFLy EjVLFD pV
H[LJLEOHHQODPDMRUSDUWGHOVFDVRV


7RWVHOVVHXVHOHPHQWVVHUDQLQFRPEXVWLEOHVQRGHVSUHQHQWJDVRVWz[LFVHQFDVGHIRF
(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjODVHJHQWLQIRUPDFLyWqFQLFD

,GHQWLILFDFLyGHOSULQFLSLGHIXQFLRQDPHQW



'HVLJQDFLyWLSXVLPRGHO



9DULDFLyPDQXDOLDXWRPjWLFDGHOFDEDOSHUDFDGDSUHVVLyG·HQWUDGDG·DLUH

o

&RUEHVFDUDFWHUtVWLTXHVG·HILFLqQFLDHQIXQFLyGHDOVFDEDOVGHIOXLGV



9DULDFLyGHOQLYHOOGHSUHVVLyVRQRUDHQ1&HQIXQFLyGHODSUHVVLyLFDEDO

o

/HVFRQGLFLRQVWHUPRKLJURPpWULTXHVGHOVIOXLGV



3UHVVLyPtQLPDG·HQWUDGDG·DLUHQHFHVVjULDSHUDFDGDFDEDO

o

/HVFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVGHOUHFXSHUDGRU



'HVYLDFLyPj[LPDHQSHUFHQWDWJH GHFDEDOUHVSHFWHDXQFDEDOQRPLQDOHQIXQFLyGH
ODSUHVVLy



,QVWUXFFLRQVGHPXQWDWJHDMXVWLPDQWHQLPHQW



'LPHQVLRQVLFRWHVGHFRQQH[LRQV



3HV



&RUEHVGHSqUGXDGHFjUUHJDHQHOVIOXLGVDOVHXSDVSHOUHFXSHUDGRU



/LPLWLVGHWHPSHUDWXUDGHIXQFLRQDPHQW



3RUWDUDQ XQD SODFD LQGLFDGRUD GHO PRGHO L JUDQGjULD L GHO WDUDW GHO GLVSRVLWLX G·DMXVW GHO FRQWURO
G·DLUHVLDTXHVWV·KDUHDOLW]DWHQIjEULFD

&RQGLFLRQVGHSXUHVDLFRPSRVLFLyGHOVIOXLGV



1HFHVVLWDWVG·HQHUJLDDX[LOLDUGHOUHFXSHUDGRU



6LVWHPDGHSURWHFFLyDQWLJHO



6LVWHPDGHFRQWUROG·HILFLqQFLD

1RUPDWLYD



6HUYLWXGVGHQHWHMDLPDQWHQLPHQW

5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLVL,QVWUXFFLRQV



'LPHQVLRQVLSHVRV

7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVDSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH



,QVWUXFFLRQVGHPXQWDWJHLIXQFLRQDPHQW

1RUPD%jVLFDGHO·(GLILFDFLy&RQGLFLRQV7qFQLTXHV1%(&75HLDO'HFUHWGHO'H
-XOLRO

&DL[HVG·H[SDQVLyEDUUHMDLYDULDFLyGHFDEDO
/HVFDL[HVG·H[SDQVLyHVWDUDQFRQVWLWXwGHVSHU


(QYROWDQWPHWjOÃOLFLQR[LGDEOH



5HYHVWLPHQWLQWHULRUDF~VWLF



&RPSRUWDGHUHJXODFLyGHFDEDOPDQXDORDXWRPjWLFD



'LVSRVLWLXPDQXDORDXWRPjWLFGHUHJXODFLyGHODFRPSRUWD

/HVFDL[HVGHEDUUHMDHVWDUDQFRQVWLWXwGHVSHU

$Î//$0(176
$Î//$0(176

*HQHUDOLWDWV
$ IL G·HYLWDU HOV FRQVXPV HQHUJqWLFV GH FDUjFWHU VXSHUIOX HOV DSDUHOOV FRQGXFWHV L HTXLSV TXH
FRQWLQJXLQIOXLGVDWHPSHUDWXUDLQIHULRUDODGHO·DPELHQWRVXSHULRUDWUHQWDJUDXVFHQWtJUDGV
& GLVSRVDUDQG·XQDwOODPHQWWqUPLFSHUUHGXLUOHVSqUGXHVG·HQHUJLD
/·DwOODPHQW WqUPLF G·DSDUHOOV HTXLSV R FRQGXFFLRQV PHWjOÃOLFV OD WHPSHUDWXUD GH GLVVHQ\ GHO TXDO
VLJXLLQIHULRUDODGHURVDGDGHO·DPELHQWTXHWUDYHVVHQVHUDQLPSHUPHDEOHVDOYDSRUG·DLJXDR
DOPHQ\VHVWDUDQSURWHJLWVSHUXQDFDL[DTXHFRQVWLWXHL[LXQDEDUUHUDGHYDSRU
(Q WRW FDV L LQGHSHQGHQWPHQW GHO JUXL[ PtQLP HVWDEOHUW HQ HO 5HJODPHQW OD VXSHUItFLH H[WHULRU GH
O·DwOODPHQWQRSRGUjSUHVHQWDUHQVHUYHLXQDWHPSHUDWXUDVXSHULRUDTXLQ]HJUDXVFHQWtJUDGV
& RLQIHULRUDFLQFJUDXVFHQWtJUDGV·& GHODGHO·DPELHQW



(QYROWDQWPHWjOÃOLFLQR[LGDEOH



5HYHVWLPHQWLQWHULRUDF~VWLF



&RPSRUWDGHUHJXODFLyGHO·DLUHIUHGLFDOHQW



'LVSRVLWLXDXWRPjWLFGHUHJXODFLyGHFDEDODMXVWDEOHDXWRPjWLFDLPDQXDOPHQW

(OPDWHULDOG·DwOODPHQWQRFRQWLQGUjVXEVWjQFLHVTXHHVSUHVWLQDODIRUPDFLyGHPLFURRUJDQLVPHVHQ
HOOHV



&DPEUDG·H[SDQVLyLEDUUHMD

1RGHVSUHQGUjRORUGHODWHPSHUDWXUDDTXqVHUjVRWPqV



3ODFDG·LQGLFDFLyGHWDUDWGHOGLVSRVLWLXUHJXODGRUGHFDEDOVLpVPDQXDO

1R SDWLUj GHIRUPDFLRQV GHJXGHV D OHV WHPSHUDWXUHV QL FRP D FRQVHTqQFLD G·XQD DFFLGHQWDO
IRUPDFLyGHFRQGHQVDFLRQV

/HVFDL[HVGHFDEDOYDULDEOHHVWDUDQFRQVWLWXwGHVSHU

0DWHULDOV



&DL[DPHWjOÃOLFDLQR[LGDEOH

6HUj FRPSDWLEOH TXtPLFDPHQW DPE HOV PDWHULDOV GH OD VXSHUItFLH VREUH OD TXDO V·DSOLTXL VHQVH
SURYRFDUFRUURVLyGHOHVFDQRQDGHVHQOHVFRQGLFLRQVQRUPDOVG·~V



5HYHVWLPHQWLQWHULRUDF~VWLF

,QVWDOÃODFLy



'LVSRVLWLXDXWRPjWLFSHUDODUHJXODFLyGHFDEDO



&DPEUDG·H[SDQVLy

)LQV D XQ GLjPHWUH GH FHQW FLQTXDQWD PLOÃOtPHWUHV  PP  O·DwOODPHQW WqUPLF GH FDQRQDGHV
SHQMDGHVRHQFDVWDGHVKDXUjGHUHDOLW]DUVHVHPSUHDPEFRSXOLQRDGPHWHQWVHSHUDDTXHVWILOD
XWLOLW]DFLyGHOODQHVDJUDQHORIHOWUHVQRPpVSRGUDQXWLOLW]DUVHDwOODPHQWVDJUDQHOHQFDQRQDGHV
HQFDVWDGHVDOVzO

/HV FDL[HV G·H[SDQVLy EDUUHMD R FDEDO YDULDEOH VHUDQ GH FRQVWUXFFLy UREXVWD GLVSRVDUDQ GHOV
HOHPHQWV QHFHVVDULV SHU D OD VHYD VXEMHFFLy D O·REUD FLYLO L GHOV FROOV R EULGHV SHU D FRQQH[Ly GH
FRQGXFWHV
1RSURGXLUDQYLEUDFLRQV
(OV HOHPHQWV G·DMXVW GHO FRQWURO VHUDQ IjFLOPHQW DFFHVVLEOHV VHQVH GHVPXQWDU QL GHVFRQQHFWDU OD
FDL[D
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(Q FDS FDV D OHV FDQRQDGHV O·DwOODPHQW SHU VHFFLy L FDSD SUHVHQWDUj PpV GH GXHV MXQWHV
ORQJLWXGLQDOV
/HV YjOYXOHV EULGHV L DFFHVVRULV V·DwOODUDQ SUHIHUHQWPHQW DPE FDVTXHWV DwOODQWV GHVPXQWDEOHV GH
GLYHUVHV SHFHV DPE HVSDL VXILFLHQW SHUTXq HQ WUHXUH·OV HV SXJXLQ GHVPXQWDU DTXHOOHV GHO PDWHL[
JUXL[TXHHOGHODFDQRQDGDHQTXqHVWDQLQWHUFDODWV6LpVQHFHVVDULGLVSRVDUDQG·XQGUHQDWJH

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

(OV FDVTXHWV VH VXEMHFWDUDQ SHU PLWMj G·DEUDoDGRUHV GH FLQWD PHWjOÃOLFD SURYHwGD GH WDQFDPHQWV
G·DOoDSUHPSHUTXqVLJXLVHQ]LOOHOVHXPXQWDWJHLGHVPXQWDWJH
6·HYLWDUjHQHOVVXSRUWVHOFRQWDFWHGLUHFWHHQWUHDTXHVWVLODFDQRQDGD


(OVHTXLSVIULJRUtILFVLQVWDOÃODWVWLQGUDQSDUFLDOLW]DGDODVHYDSRWqQFLDWqUPLFDVHJRQVHOTXHGLVSRVD
OD ,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD ,7(  GHO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV
(GLILFLVLHQOD1RUPD81(WDOFRPV·LQGLFDDO48$'5(


(OUHFREULPHQWRSURWHFFLyGHO·DwOODPHQWGHOHVFDQRQDGHVLHOVVHXVDFFHVVRULVKDXUjGHTXHGDUOOLVL
IHUP 3RGUDQ XWLOLW]DUVH SURWHFFLRQV DGGLFLRQDOV GH SOjVWLF DOXPLQL HWF VHQW UHFRPDQDEOHV D OD
FDQRQDGDLHTXLSVVLWXDWVDODLQWHPSqULH
3HU D [DU[HV HQWHUUDGHV O·DwOODPHQW KDXUj GH SURWHJLUVH GH OD KXPLWDW L GHOV FRUUHQWV G·DLJXD
VXEWHUUjQLHVRYHVVDPHQW
/·DwOODPHQWHQFRQGXFWHVVHUjHOVXILFLHQWSHUTXqODSqUGXDWqUPLFDDWUDYpVGHOHVVHYHVSDUHWVQR
VLJXL VXSHULRU DO X SHU FHQW   GH OD SRWqQFLD TXH WUDQVSRUWHQ L VHPSUH HO VXILFLHQW SHU HYLWDU
FRQGHQVDFLRQV
(VSUHQGUDQSUHFDXFLRQVSHUHYLWDUFRQGHQVDFLRQVDO·LQWHULRUGHOHVSDUHWVGHOVPDWHL[RV




(/(0(176$17,9,%5$725,6
(/(0(176$17,9,%5$725,6
1RUPDWLYD
1RUPD%jVLFDGHO·(GLILFDFLy&RQGLFLRQV$F~VWLTXHVGHOV(GLILFLV 1%(&$ 
2UGHQDQoD0XQLFLSDOSHUDOD3URWHFFLyGHO0HGL$PELHQWFRQWUD6RUROOVL9LEUDFLRQV
*HQHUDOLWDWV
7RWV HOV HTXLSV DPE SDUWV PzELOV ERPEHV FRPSUHVVRUV HWF  KDXUDQ G·LQVWDOÃODUVH DPE OHV
UHFRPDQDFLRQVGHOIDEULFDQWSRVDQWHVSHFLDODWHQFLyHQODVHYDDQLYHOODFLyLDOLQHDFLyGHOVHOHPHQWV
GHWUDQVPLVVLy

48$'5(
1RPEUHPtQLP 3RWqQFLDQRPLQDOVHJRQV81(
 .Z 
GH
GH
HVJODRQVGH
HVJODRQVGH (QUqJLPGH (QUqJLPGH
SDUFLDOLW]DFLy
SDUFLDOLW]DFLy
IUHG  
FDORU  
















(QOHVFRQGLFLRQVGHODWDXODGHODQRUPD81(
(QOHVFRQGLFLRQV,,GHODWDXODGHODQRUPD81(

(OFRQWUROGHOHVHWDSHVGHSRWqQFLDGHOVHTXLSVHVUHDOLW]DUjHQIXQFLyGHODWHPSHUDWXUDGHO·DLJXD
RDLUH DO·HQWUDGDRVRUWLGDGHFDGDHTXLS
/DSDUFLDOLW]DFLyGHODSRWqQFLDHVSRGUjUHDOLW]DUSHUO·DWXUDGDRDUUHQFDGyQDGHOVFRPSUHVVRUVL
GLQVDTXHVWVSHUODGHVFjUUHJDGHOVFLOLQGUHV(QWRWFDVV·KDXUjGHPDQWHQLUHO&23(GHO·HTXLSHQ
TXDOVHYROUqJLPGHIXQFLRQDPHQW
&DGDXQLWDWGLVSRVDUjDOPHQ\VGHOVVHJHQWVFRQWUROVGHSURWHFFLy


&RQWUROGHEDL[DSUHVVLyDOFLUFXLWIULJRUtILFDPEUHDUPDPHQWDXWRPjWLF



&RQWUROG·DOWDSUHVVLyDOFLUFXLWIULJRUtILFDPEUHDUPDPHQWPDQXDO



6·KDXUjGHGLVSRVDUWDPEpG·XQDEDQFDGDREORFG·LQqUFLDHQODEDVHGHWRWHTXLSGHSURGXFFLy
GHIUHGFRPSRVWDG·XQIRUPLJyOOHXJHUGHGHXDYLQW  FHQWtPHWUHVG·HVSHVVLU

&RQWURO GH SUHVVLy G·ROL GHJXGDPHQW WHPSRULW]DW SHU D O·DUUHQFDGD DPE UHDUPDPHQW
PDQXDO



&RQWUROGHIOXL[DOVFLUFXLWVG·DLJXDUHIUHGDGDLDLJXDGHFRQGHQVDFLy

(OVHOHPHQWVDQWLYLEUDWRULVVHUDQGHODJUDQGjULDDGHTXDGDDODXQLWDWHQTXqHVWLJXLQPXQWDWV



&RQWURO WHUPRVWjWLF GH EDL[D WHPSHUDWXUD GH O·DLJXD GHO UHIULJHUDGRU SHU HYLWDU OD
FRQJHODFLyDPEUHDUPDPHQWPDQXDO



/·DUUHQFDGDGHOVFRPSUHVVRUVHVWDUjWHPSRULW]DW

+DXUDQG·HVWDUGRWDWVG·DQWLYLEUDGRUVTXHUHFRPDQLHOIDEULFDQWDILGHQRWUDQVPHWUHYLEUDFLRQVD
O·HGLILFL

6HUDQGHWLSXVVXSRUWPHWjOÃOLFRFDXW[~
(OVGHFDXW[~VHUDQGHOWLSXVDQWLOOLVFDQW
/HV [DU[HV GH FDQRQDGHV V·LQVWDOÃODUDQ HQ ]RQHV TXH QR UHTXHUHL[LQ XQ DOW QLYHOO G·H[LJqQFLHV
DF~VWLFDPHQWLSUHIHUHQWPHQWSHUFRQGXFWHVHQUHJLVWUDEOHVG·REUDLIL[DFLRQVDQWLYLEUDWzULHV
/HV[DU[HVGHFDQRQDGHVHVWDUDQHTXLSDGHVDPEGLVSRVLWLXVSHUHYLWDUFRSVG·DULHW
,QVWDOÃODFLy
(OVDQWLYLEUDGRUVTXHGDUDQLQVWDOÃODWVGHPDQHUDTXHVXSRUWLQODPDWHL[DFjUUHJD
/D IRUPD GH IL[DFLy GHOV DQWLYLEUDGRUV KD GH VHU DTXHOOD TXH PLOORU SHUPHWL OD IXQFLy D TXq HV
GHVWLQLQSRGHQWVHUHDOLW]DUPLWMDQoDQWHVSjUUHFVRSXQWVGHVROGDGXUD
/HV FRQQH[LRQV GHOV HTXLSV DPE OHV FDQDOLW]DFLRQV HV UHDOLW]DUDQ PLWMDQoDQW GLVSRVLWLXV
DQWLYLEUDWRULV

&RQWUROV HOqFWULFV GH SURWHFFLy FRQWUD WDOODFLUFXLWV VREUHFjUUHJD L FDQRQDGD GH WHQVLy LQWHUUXSWRUV
DXWRPjWLFVLJXDUGDPRWRUV LHOFRQWUROFRQWUDVREUHHVFDOIDPHQWGHOPRWRU
(OV HOHPHQWV GH UHJXODFLy L FRQWURO VHUDQ HOV DSURSLDWV SHU DOV FDPSV GH WHPSHUDWXUD KXPLWDWV L
SUHVVLRQVTXHQRUPDOPHQWWUHEDOODUjODLQVWDOÃODFLy
(OV HOHPHQWV GH UHJXODFLy L FRQWURO HVWDUDQ VLWXDWV HQ ORFDOV R HOHPHQWV GH WDO PDQHUD TXH GRQHQ
LQGLFDFLyFRUUHFWDGHODPDJQLWXGTXHKDQGHPHVXUDURUHJXODU
(OV WHUPzPHWUHV L WHUPzVWDWV G·DPELHQW HVWDUDQ VXILFLHQWPHQW DOOXQ\DWV GHOV HOHPHQWV HPLVVRUV
WHUPLQDOVLQVWDOÃODWVDOVORFDOVFOLPDWLW]DWVSHUTXqQRDIHFWLQODPDJQLWXGGHODVHYDPHVXUD
7RWVHOVHOHPHQWVGHUHJXODFLyDQLUDQFROÃORFDWVHQOORFVHQTXqIjFLOPHQWHVSXJXLYHXUHODSRVLFLy
GHO·HVFDODLQGLFDGRUDGHOVPDWHL[RVRODSRVLFLyGHUHJXODFLyTXHWpFDGDVF~

(/(0(176'(5(*8/$&,Ð,&21752/
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3DQHOO&HQWUDOGH&RQWURO

1RUPDWLYD

6·LQVWDOÃODUj DO OORF LQGLFDW HQ HOV SODQV GH OD LQVWDOÃODFLy XQ SDQHOO FHQWUDO HQ HO TXH DOPHQ\V HV
FRPSWDUjDPEHOVHJHQW

5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLVL,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHVDSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGHGHMXOLROGH



,QWHUUXSWRUJHQHUDOGHFRQWURO

*HQHUDOLWDWV6LVWHPDLHOHPHQWV



,QWHUUXSWRUVGHOVVLVWHPHVGHUHIULJHUDFLy

(O VLVWHPD GH FRQWURO VHUj O·DGHTXDW DO 6LVWHPD GH &RQGLFLRQDPHQW G·$LUH VHJRQV V·LQGLFD HQ
O·$UWLFOHFRPDO·HTXLSGHSURGXFFLyGHIUHGVHJRQV$UWLFXOR



&RPDQGDPHQW UHPRW GH PDU[D L SDUDGD GH FDGD PRWRU YHQWLODGRUV ERPEHV L
FRPSUHVVRUV

(OVLVWHPDJDUDQWLUjOHVFRQGLFLRQVGHGLVVHQ\HOVWHUPzVWDWVLVRQGHVGHWHPSHUDWXUDHQDPELHQWR
FRQGXFWHWLQGUDQDOPHQ\VXQDVHQVLELOLWDWG·XQJUDXFHQWtJUDG D& 



3LORWVLQGLFDGRUVGHIXQFLRQDPHQWLQVWDOÃODWVHQXQLQWXwWLXTXDGUHVLQzSWLFRHVTXHPDGHOD
LQVWDOÃODFLy



,QGLFDGRUVGHOHFWXUDUHPRWDHQODIRUPDTXHV·LQGLTXLHQHOVSODQVGHODLQVWDOÃODFLy
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7HUPzPHWUHV
6·LQVWDOÃODUDQVHJRQVLQGLFDFLyGHOVSODQVGHODLQVWDOÃODFLy
(OFDPSGHPHVXUDGHOVWHUPzPHWUHVHVWDUjG·DFRUGDPEHOPDUJHGHWHPSHUDWXUDTXHHVSXJXLQ
SURGXLUDO·LQVWDOÃODFLy
/D VHQVLELOLWDW GH VRQGHV L WHUPzPHWUHV D LQVWDOÃODU HQ FDQRQDGHV SHU D DLJXD UHIUHGDGD VHUj
DOPHQ\VGH]HURFRPDFLQFJUDXVFHQWtJUDGV & 
6·LQVWDOÃODUj FDGD WHUPzPHWUH DPE XQD IXQGD LQGLYLGXDO FROÃORFDGD HQ HO VLVWHPD GH FDQRQDGHV
6·KDXUj GH SURYHLU XQD JDUJDPHOOD G·H[WHQVLy RQ HOV WHUPzPHWUHV FRLQFLGHL[LQ DPE FDQRQDGD
DwOODGD



3UHVVzVWDWV G·DOWD L EDL[D SUHVVLy GH FDGD FRPSUHVVRU YHULILFDQW TXH OHV SUHVVLRQV
G·DFWXDFLyVyQFRLQFLGHQWVDPEOHVLQGLFDGHVSHOIDEULFDQW



3UHVVzVWDWVG·ROLGHFDGDFRPSUHVVRU



7HPSRULW]DFLyGHO·DUUHQFDGDGHOVFRPSUHVVRUV

(Q HO FHQW SHU FHQW   GHOV HTXLSV DXWzQRPV DPE SRWqQFLD IULJRUtILFD LJXDO R VXSHULRU D GHX
TXLORYDWV N: HVUHDOLW]DUDQSURYHVGHUHFHSFLyKDYHQWG·REWHQLUDOPHQ\VHOVVHJHQWVYDORUV
DPEO·HTXLSIXQFLRQDQWDPj[LPDSRWqQFLD


7HPSHUDWXUDLKXPLWDWHQTXqHVUHDOLW]DUDQOHVSURYHV



3RWqQFLD HOqFWULFD DFWLYD L YHORFLWDW GH JLU GHO YHQWLODGRU GH O·HYDSRULW]DGRU L GHO
FRQGHQVDGRU

6·LQVWDOÃODUDQPDQzPHWUHVHQWRWVDTXHOOVSXQWVTXHV·LQGLTXHQHQHOVSODQVGHODLQVWDOÃODFLy



6HUDQ G·HVIHUD G·XQD VHQVLELOLWDW Pj[LPD GH ]HUR FRPD GRV TXLORJUDPV SHU FHQWtPHWUHV TXDGUDWV
NJFP LHVFDODDGHTXDGDDOHVSUHVVLRQVTXHHVSURGXHL[LQHQOD[DU[D

'HWHUPLQDFLyGHOVFDEDOVG·DLUHHQO·HYDSRUDGRU\HQHOFRQGHQVDGRUDWUDYpVGHOHVGDGHV
DQWHULRUV



(V SURYHLUj D FDGD PDQzPHWUH DPE XQD FODX GH WDQFDPHQW TXH SHUPHWL XQD VXEVWLWXFLy VHQVH
EXLGDUOD[DU[DGHFDQRQDGHV

(OV FDEDOV WDPEp HV SRGUDQ GHWHUPLQDU REWHQLQW OD YHORFLWDW PLWMD HQ XQD VHFFLy GH
FRQGXFWH /D YHORFLWDW PLWMD V·REWLQGUj FRP D PLWMD DULWPqWLFD GH OHV YHORFLWDWV SXQWXDOV
PHVXUHVVREUHHOVFHQWUHVG·XQDTXDGULFXODLPDJLQjULDWUDoDGDHQODVHFFLyGHOFRQGXFWH
QRPDMRUGHFLQFSHUFLQFFHQWtPHWUHV [FP 



0HVXUDGHODWHPSHUDWXUDLKXPLWDWGHO·DLUHJLQO·HQWUDGDLVRUWLGDGHO·HYDSRUDGRU

,QGLFDGRUVGHQLYHOO



3RWqQFLHVLFRQVXPVHOqFWULFVGHO·HTXLSLGHFDGDVFXQGHOVFRPSUHVVRUV

(OVLQGLFDGRUVGHQLYHOOG·DLJXDVHUDQGHOODXWySROLWDPEYjOYXOHVDQJXODUVYDUHWHVGHJXLDFODXV
GH SXUJD GLVVHQ\DWV SHU WUHEDOODU D VHW]H TXLORJUDPV SHU FHQWtPHWUH TXDGUDW  .JFP  GH
SUHVVLy



$SDUWLUGHOHVGDGHVDQWHULRUVHVGHWHUPLQDUjODSRWqQFLDIULJRUtILFDVHQVLEOHLODWRWDO

0DQzPHWUHV

(OVPDQzPHWUHVSHUDOHVERPEHVWLQGUDQSUHVHVDPEYjOYXOHVHQDVSLUDFLyLLPSXOVLy

(OV LQGLFDGRUV YLVXDOV GH QLYHOO GH UHIULJHUDQW OLTXLGR G·HVSLHUD FRQWLQX KDXUDQ G·HVWDU GRWDWV GH
SURWHFFLyWUDQVSDUHQWH[WHULRUDGHTXDGDSHUDOIOXLGLWHQLUDOVVHXVH[WUHPVGLVSRVLWLXVGHEORTXHLJ
DXWRPjWLFDPEYjOYXOHVGHVHFFLRQDPHQWPDQXDOVSHUDFDVGHUXSWXUD
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(TXLSVIULJRUtILFV
(QHOFHQWSHUFHQW  GHOHVSODQWHVUHIULJHUDGRUHVG·DLJXDDPESRWqQFLDIULJRUtILFDVXSHULRUR
LJXDODFLQTXDQWDTXLORYDWV .Z HVUHDOLW]DUDQSURYHVGHUHFHSFLyKDYHQWG·REWHQLUDOPHQ\VHOV
VHJHQWVYDORUVDPEO·HTXLSIXQFLRQDQWDPj[LPDSRWqQFLD


6HUDQFDXVDGHQRDFFHSWDFLyHOVHTXLSVDXWzQRPVHQTXqHVGRQHQDOJXQGHOVVXSzVLWVVHJHQWV


&DEDOVG·DLUHLQIHULRUVDOYXLWDQWDFLQFSHUFHQW  GHOVFDEDOVQRPLQDOVRGHSURMHFWH



3RWqQFLDIULJRUtILFDWRWDOLQIHULRUDOYXLWDQWDFLQFSHUFHQW  GHODLQGLFDGDSHOIDEULFDQW
HQOHVFRQGLFLRQVGHWHPSHUDWXUDLKXPLWDWHQTXqHVUHDOLW]DUDQOHVSURYHV



&RQVXPVLSRWqQFLHVHOqFWULTXHVVXSHULRUVDXQFHQWGHXSHUFHQW  GHOVLQGLFDWVSHO
IDEULFDQWHQOHVFRQGLFLRQVGHWHPSHUDWXUDLKXPLWDWHQTXqHVUHDOLW]DUDQOHVSURYHV

$PpVDPpVHQHOVHTXLSVDXWzQRPVHVFRPSURYDUjHOVSUHVVzVWDWVG·DOWDLEDL[DSUHVVLyGHFDGD
FRPSUHVVRUYHULILFDQWTXHOHVSUHVVLRQVG·DFWXDFLyVyQFRLQFLGHQWVDPEOHVLQGLFDGHVSHOIDEULFDQW
1R REVWDQW DL[z SHU DOV HTXLSV IULJRUtILFV G·LPSRUWDFLy OD SURYD G·HVWDQTXLWDW UHTXHULGD SHO
5HJODPHQW GH 6HJXUHWDW SHU D 3ODQWHV L ,QVWDOÃODFLRQV )ULJRUtILTXHV HV MXVWLILFDUj PLWMDQoDQW
FHUWLILFDFLy G·XQD HQWLWDW UHFRQHJXGD RILFLDOPHQW HQ HO SDtV G·RULJHQ OHJDOLW]DGD SHO UHSUHVHQWDQW
HVSDQ\RO HQ DTXHOO SDtV R VL HVFDX PLWMDQoDQW FHUWLILFDFLy GH ODERUDWRUL G·DVVDMRV QDFLRQDO
UHFRQHJXWSHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD



7HPSHUDWXUDLKXPLWDWH[WHULRUHQTXqHVUHDOLW]HQOHVSURYHV

(O 'LUHFWRU HQ FDV GH VHUGXEWyV O·HVWDW GH UHFHSFLy GH O·HTXLS LPSRUWDW SRGUj H[LJLU HQTXDOVHYRO
FDVO·XOWLPDFHUWLILFDFLyFLWDGD



3UHVVLyGHO·DLJXDDO·HQWUDGDLVRUWLGDGHO·HTXLS

3RVVHLUDQODGRFXPHQWDFLyWqFQLFDH[LJLEOHLHVSHFLILFDGDSHUDFDGDHTXLSHQO·$UWLFOH



'HWHUPLQDFLyGHOFDEDOG·DLJXDTXHFLUFXODSHUO·HTXLS



7HPSHUDWXUDGHO·DLJXDDO·HQWUDGDLVRUWLGDGHO·HTXLS



3RWqQFLHVLFRQVXPVHOqFWULFGHO·HTXLSLGHFDGDVFXQGHOVFRPSUHVVRUV



'HWHUPLQDFLyGHODSRWqQFLDIULJRUtILFDGHO·HTXLSDPEOHVGDGHVDQWHULRUV

3HU D WRWV HOV HTXLSV HQ TXq V·HIHFWXw XQD WUDQVIHUqQFLD G·HQHUJLD WqUPLFD EHVFDQYLDGRUHV
UHFXSHUDGRUV L EDWHULHV HV UHDOLW]DUj XQD FRPSURYDFLy LQGLYLGXDO PHVXUDQW HOV FDEDOV HQ MRF OHV
SqUGXHV GH SUHVVLy HVWjWLFD L OHV WHPSHUDWXUHV VHFD L KXPLGD GHOV IOXLGV L HV FDOFXODUj O·HILFLqQFLD
FRPSDUDQWOD DPE OD GH SURMHFWH /D WROHUjQFLD Pj[LPD DGPHVD SHU D OHV SqUGXHV GH SUHVVLy
HVWjWLFDVHUjGHOFLQFSHUFHQW  LSHUDO·HILFLqQFLDGHPHQ\VFLQFSHUFHQW  

6HUDQ FDXVHV GH QR DFFHSWDFLy OHV SODQWHV UHIULJHUDGRUHV HQ TXq HV GRQHQ DOJXQ GHOV VXSzVLWV
VHJHQWV


&DEDOG·DLJXDLQWHULRUDOQRUDQWDSHUFHQW  GHOFDEDOQRPLQDORGHSURMHFWH



3RWqQFLD IULJRUtILFD LQIHULRU DO YXLWDQWDFLQF SHU FHQW   GH OD LQGLFDGD SHOIDEULFDQWHQ
OHVFRQGLFLRQVGHWHPSHUDWXUDLKXPLWDWHQTXqHVUHDOLW]DUDQOHVSURYHV



&RQVXPVLSRWqQFLHVHOqFWULTXHVVXSHULRUVDXQFHQWGHXSHUFHQW  GHOHVLQGLFDGHV
SHOIDEULFDQWHQOHVFRQGLFLRQVGHWHPSHUDWXUDLKXPLWDWHQTXqHVYDQUHDOLW]DUOHVSURYHV

$PpVDPpVHQHOVHTXLSVDQWHULRUVHVFRPSURYDUDQREOLJDWzULDPHQWOHVVHJXUHWDWVVHJHQWV


,QWHUUXSWRUGHIOXL[SHUIDOWDGHFDEDOG·DLJXD
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/DFDUFDVVDG·(TXLSV8QLWDULVGH&RQGLFLRQDPHQWWLQGUjXQDUREXVWHVDWDOTXHSXJXLVXSRUWDUVHQVH
GHIRUPDFLyHOVHVIRUoRVTXHHQHOVHXIXQFLRQDPHQWVLJXLQGHSUHYHXUHLQFOXVLYDPHQWHOVLPSDFWHV
GHWUDQVSRUW/DFDUFDVVDHVWDUjSURWHJLGDFRQWUDODFRUURVLy
/HVFRPSRUWHVQRWLQGUDQHQHOVHXPRYLPHQWFRQWDFWHDPEDOWUHVSDUHOOWHVPzELOVGHO·DSDUHOO
(OV SDQHOOV L VHFFLRQV TXH IRUPHQ OD FDUFDVVD GH O·DSDUHOOHVWDUDQ QRUPDOPHQW IL[DWV D O·HVWUXFWXUD
$TXHVWD IL[DFLy QR SHUGUj OD VHYD HILFjFLD SHU DIHFWH GHO SHV OHV YLEUDFLRQV R FRQVHFXWLYHV
PDQLREUHVGHGHVPXQWDWJHLPXQWDWJH
/HVSDUWVPzELOVHVWDUDQSURWHJLGHVSHUHYLWDUGDQ\VDSHUVRQHV
7RWHVOHVSDUWVPHWjOÃOLTXHVHVWDUDQSURWHJLGHVFRQWUDODFRUURVLy
1R H[LVWLUDQ YjOYXOHV HQWUH HO GLVSRVLWLX LPLWDGRU GH SUHVVLy GHO FXFXW IULJRUtILF L HO FLUFXLW G·DOWD
SUHVVLyHQWUH&RPSUHVVRUL&RQGHQVDGRU
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

7RWHV OHV SDUWV GH O·HTXLS TXH SXJXLQ TXHGDU DwOODGHV L VRWPHVD D SUHVVLy WLQGUDQ GLVSRVLWLXV GH
GHVFjUUHJDSHULPSHGLUSUHVVLRQVHOHYDGHVHQFDVG·LQFHQGLWDOVFRP

'H FDGD LQVWDOÃODFLy HV UHDOLW]DUDQ SURYHV GH UHFHSFLy VREUH HO YLQW SHU FHQW , GHOV
YHQWLORFRQYHFWRUVLLQGXFWRUVLQVWDOÃODWVYHULILFDQWHOVHXIXQFLRQDPHQWHQHOVSXQWVVHJHQWV



9jOYXOHVGHGHVFjUUHJD



(VYHULILFDUjHOIXQFLRQDPHQWFRUUHFWHGHOHVGLVWLQWHVYHORFLWDWVGHOYHQWLODGRU



7DSVGHPj[LPDSUHVVLy





7DSVIXVLEOHV

$FWXDFLy GHO WHUPzVWDW G·DPELHQW YHULILFDQW TXH OD VHYD VHQVLELOLWDW pV LQIHULRU D XQ JUDX
FHQWtJUDG & 



9HULILFDFLyGHOIXQFLRQDPHQWFRUUHFWHGHODYjOYXODGHWUHVRGXHVYLHVGHOFLUFXLWKLGUjXOLF
HQXQWHPSVLQIHULRUDFHQWYLQWVHJRQV V 



(Q OHV FRQGLFLRQV GH IXQFLRQDPHQW GH SURMHFWH FRPSURYDFLy TXH HOV QLYHOOV VRQRUV QR
VXSHULQ HOV LQGLFDWV HQ HO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV ,7( 
7DXOD



/DLQVWDOÃODFLyQRVHUjDFFHSWDGDVLHVGHWHFWHQDQRPDOLHVHQXQYLQWLFLQFSHUFHQW  
GHOVHTXLSVSURYDWV

(OVWDSVIXVLEOHVV·DXWRULW]DUDQQRPpVSHUDUHFLSLHQWVGHGyQDLLQIHULRUDVHWFHQWtPHWUHV FP LGH
FDSDFLWDWLQIHULRUDYXLWDQWDOLWUHV O 
(QWRWFDVDTXHVWVGLVSRVLWLXVHVWDUDQVLWXDWVSHUVREUHGHOQLYHOOGHOtTXLG
/HVSDUWVVRWPHVHVDSUHVVLyGHOUHIULJHUDQWDOFRVWDWG·DOWDSUHVVLyKDXUDQGHUHVLVWLUFRPDPtQLP
OHVSUHVVLRQVVHJRQVHOWLSXVGHUHIULJHUDQWFRPV·HVWDEOHL[HQHQHO5HJODPHQWGH6HJXUHWDWSHUD
(TXLSVL,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV
(OV PRWRUV L OHV WUDQVPLVVLRQV GH OHV SODQWHV UHIULJHUDGRUHV G·DLJXD KDQ G·HVWDU VXILFLHQWPHQW
SURWHJLWVFRQWUDDFFLGHQWVIRUWXwWVGHOSHUVRQDO


6·H[LJLUjODGRFXPHQWDFLyWqFQLFDHVSHFLILFDGDHQO·$UWLFOH

/DPDTXLQjULDIULJRUtILFDLHOVVHXVHOHPHQWVFRPSOHPHQWDULVKDQG·HVWDUGLVSRVDWVGHPDQHUDTXH
WRWHV OHV VHYHV SDUWV VLJXLQ IjFLOPHQW DFFHVVLEOHV L LQVSHFFLRQDEOHV L HQ SDUWLFXODU OHV XQLRQV
PHFjQLTXHVKDQGHVHUREVHUYDEOHVHQWRWPRPHQW

(OHPHQWVGHERPEDPHQW

7RWHOHPHQWG·XQHTXLSIULJRUtILFLQFORVRVHOVLQGLFDGRUVGHQLYHOOGHOtTXLGTXHIRUPLSDUWGHOFLUFXLW
GHUHIULJHUDQWKDGHVHUSURYDWDEDQVGHODVHYDSRVDGDHQPDU[DDXQDSUHVVLyLJXDORVXSHULRUD
ODGHWUHEDOOSHUzPDLLQIHULRUDODLQGLFDGDDOD7DXODGHOD,QVWUXFFLy0,,)VHQVHTXHHV
PDQLIHVWLSqUGXDRFDSIXJDGHOIOXLGHQODSURYD

(OV PDWHULDOV GH FRQVWUXFFLy GH O·HTXLS KDXUDQ GH VHU DSWHV G·DFRUG DPE HO OLTXLGR TXH KD GH
FLUFXODUSHUDTXHVWSHOTXHIDD

(VWDUDQHQSRVVHVVLyGHODGRFXPHQWDFLyWqFQLFDH[LJLEOHHQO·$SDUWDWGHO·$UWLFOH

/DLQVWDOÃODFLyGHFDQRQDGHVGHUHIULJHUDQWKDXUjGHFRPSOLUORHVSHFLILFDWHQO·$UWLFOH;DU[HV
G·$LJXD$SDUWDWVL
3HU D O·DFFHSWDFLy GHOV HTXLSV GH ERPED GH FDORU V·REVHUYDUDQ OHV PDWHL[HV LQVWUXFFLRQV TXH OHV
GRQDGHV SHU DOV (TXLSV 8QLWDULV GH &RQGLFLRQDPHQW G·$LUH (V FRPSURYDUj D PpV D PpV TXH OD
WHPSHUDWXUD GH VRUWLGD GHO IOXLG UHIULJHUDQW SHU D OHV FRQGLFLRQV H[WHULRUV QRUPDOV IL[DGHV DO
48$'5(  GH O·$UWLFOH  $SDUWDW  FRLQFLGHL[ DPE OD UHVVHQ\DGD SHO IDEULFDQW DL[t
FRPHOVHXFRQVXPUHQGLPHQWLHILFLqQFLDHQHUJqWLFD



7HPSHUDWXUD



*UDXGHFRUURVLYLWDW



&DUDFWHUtVWLTXHVDEUDVLYHV

(OFRQMXQWPRWRUERPEDVHUjIjFLOPHQWGHVPXQWDEOHLO·DGDSWDPHQWPHFjQLFHQWUHDPEGyVWLQGUjOD
SURWHFFLyVXILFLHQWSHUHYLWDUGHGDQ\VFRQWUDHOSHUVRQDO
(V FRPSURYDUDQ OHV FRQGLFLRQV GH IXQFLRQDPHQW GRQDGHV SHO IDEULFDQW L VL HOV UHVXOWDWV YDULHQ HQ
PpVG·XQGHXSHUFHQWHVUHEXWMDUjO·HTXLS

(OHPHQWVHPLVVRUV

(OHPHQWVDX[LOLDUV

(QHOFHQWSHUFHQW  GHOVFOLPDWL]DGRUHVDPEFDEDOG·DLUHLJXDORVXSHULRUDTXDWUHPLOPHWUHV
F~ELFV SHU KRUD PK  HV UHDOLW]DUDQ SURYHV GH UHFHSFLy KDYHQW G·REWHQLU DOPHQ\V HOV
VHJHQWVYDORUVDPEO·HTXLSIXQFLRQDQWDOPj[LPUHQGLPHQW

(VWDUDQHQSRVVHVVLyGHODGRFXPHQWDFLyWqFQLFDH[LJLEOHHQO·$UWLFXOR
(V UHDOLW]DUj XQD FRPSURYDFLy LQGLYLGXDO GH WRWV HOV HOHPHQWV HQ TXq V·HIHFWXw XQD WUDQVIHUqQFLD
G·HQHUJLDWqUPLFDDQRWDQWOHVFRQGLFLRQVGHIXQFLRQDPHQW



3RWqQFLDHOqFWULFDDFWLYDLFRQVXPGHOVPRWRUVGHFDGDYHQWLODGRU



9HORFLWDWGHJLUGHFDGDYHQWLODGRU



'HWHUPLQDFLyGHOFDEDOG·DLUHDPEOHVGDGHVDQWHULRUV



0HVXUDGHOHVWHPSHUDWXUHVLKXPLWDWVGHO·DLUHDO·HQWUDGDLVRUWLGDGHO·HTXLS

'XUDQW OD FRQVWUXFFLy HV UHDOLW]DUDQ SURYHV GH WRWV HOV HOHPHQWV TXH KDQ GH TXHGDU RFXOWV L QR HV
FREULUDQILQVTXHDTXHVWHVSURYHVSDUFLDOVGRQHQUHVXOWDWVVDWLVIDFWRULVDMXGLFLGHO'LUHFWRU



'HWHUPLQDFLyGHODSRWqQFLDWqUPLFDVHQVLEOHLWRWDOGHO·DLUH

,JXDOPHQWV·KDQGHIHUSURYHVSDUFLDOVGHWRWVHOVHOHPHQWVTXHLQGLTXLHO'LUHFWRU



0HVXUD GH OHV WHPSHUDWXUHV GH O·DLJXD D O·HQWUDGD L VRUWLGD GH FDGD EDWHULD GHO
FOLPDWL]DGRU



0HVXUDGHOVQLYHOOVVRQRUVDOVORFDOVTXHDWpQHOFOLPDWL]DGRU

6HUDQFDXVDGHQRDFFHSWDFLyHOVFOLPDWL]DGRUHVHQHOVTXHHVGRQLQDOJXQGHOVVXSzVLWVVHJHQWV


&DEDOVG·DLUHLQIHULRUVDOYXLWDQWDFLQFSHUFHQW  GHOQRPLQDORGHOFDEDOLQGLFDWHQ
SURMHFWH



3RWqQFLD IULJRUtILFD LQIHULRU DO QRUDQWD SHU FHQW   GH OD QRPLQDO R GH OD LQGLFDGD HQ
SURMHFWH



3RWqQFLDDFWLYDLFRQVXPVHOqFWULFVVXSHULRUVDOVLQGLFDWVDOHVSODTXHVGHFDGDPRWRU



1LYHOOV VRQRUV DOV ORFDOV FOLPDWLW]DWV TXH VXSHULQ HOV HVWDEOHUWV D OD 7DXOD  GH OD ,7(
GHO5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLV



1RGLVSRVDUHQFDGDPRWRUG·XQLQWHUUXSWRUYLVLEOHGHVGHO·HTXLSTXHWDOOLO·DOLPHQWDFLy
HOqFWULFD
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3URYHVSDUFLDOV

3URYHVPHFjQLTXHV
$FDEDGDODLQVWDOÃODFLyVHUjVRWPHVDHQFRQMXQWDWRWHVOHVSURYHVTXHDTXtV·LQGLTXHQDL[tFRPDOHV
TXH LQGLTXL HO 'LUHFWRU KDYHQW GH UHDOLW]DU WRWHV OHV PRGLILFDFLRQV UHSDUDFLRQV L VXEVWLWXFLRQV
QHFHVVjULHV ILQV TXH DTXHVWHV SURYHV VLJXLQ VDWLVIDFWzULHV D MXGLFL GHO 'LUHFWRU /·,QVWDOÃODGRU HVWj
REOLJDW D VXEPLQLVWUDU WRW O·HTXLS QHFHVVDUL SHU D OHV SURYHV UHTXHULGHV WRWV HOV HTXLSV L PDWHULDOV
KDXUDQGHVHUVRWPHVRVDOHVSURYHVVHJHQWV
;DU[D G·DLJXD ,QGHSHQGHQWPHQW GH OHV SURYHV SDUFLDOV TXH KDJLQ HVWDW VRWPHVHV OHV SDUWV GH OD
LQVWDOÃODFLyDOOODUJGHOPXQWDWJHIDQJVHOVHTXLSVLFRQGXFFLRQVKDXUDQGHVRWPHWUH·VDXQDSURYD
ILQDOG·HVWDQTXLWDWFRPDPtQLPDXQDSUHVVLyLQWHULRUGHSURYDHQIUHGHTXLYDOHQWDYHJDGDLPLWMD
ODGHWUHEDOODPEXQPtQLPGHTXDWUHFHQWVNLORSDVFDOV N3D LXQDGXUDGDQRPHQRUDYLQWL
TXDWUHKRUHV K 3RVWHULRUPHQWHVUHDOLW]DUDQSURYHVGHFLUFXODFLyG·DLJXDHQFLUFXLWV ERPEHVHQ
PDU[D FRPSURYDFLyGHQHWHMDGHOVILOWUHVG·DLJXDLPHVXUDGHSUHVVLRQV$O·~OWLPHVUHDOLW]DUjOD
FRPSURYDFLy GH O·HVWDQTXLWDW GHO FLUFXLW DPE HO IOXLG D WHPSHUDWXUD GH UqJLP 8Q YHJDGD TXH OHV
SURYHV DQWHULRUV KDJLQ HVWDW VDWLVIDFWzULHV HV GHL[DUj UHIUHGDU EUXVFDPHQW OD LQVWDOÃODFLy ILQV XQD
WHPSHUDWXUD GH VHL[DQWD JUDXV FHQWtJUDGV &  GH VRUWLGD GH FDOGHUHV PDQWHQLQW OD UHJXODFLy
DQXOÃODGDLOHVERPEHVHQIXQFLRQDPHQW$FRQWLQXDFLyHVWRUQDUjDHVFDOIDUILQVDODWHPSHUDWXUD

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(&/,0$7,7=$&,Ð

GH UqJLP GH VRUWLGD GH FDOGHUD 'XUDQW OD SURYD HV FRPSURYDUj TXH QR KL KD KDJXW GHIRUPDFLy
DSUHFLDEOHYLVXDOPHQWHQFDSHOHPHQWRWUDPGHFDQRQDGDLTXHHOVLVWHPDG·H[SDQVLyKDIXQFLRQDW
FRUUHFWDPHQW8QDSURYDHTXLYDOHQWSRGUjH[LJLUVHDOHVLQVWDOÃODFLRQVGHFOLPDWLW]DFLyTXHXWLOLW]HQ
VDOPRUUHVLDOWUHVIOXLGVWqUPLFV
;DU[D G·DLUH 1R V·REULUDQ EXLWV HQ OHV FRQGXFWHV SHU D O·DOORWMDPHQW GH UHL[HWHV L GLIXVRUV R HV
WDQFDUDQDTXHVWVDPEWDSVVXILFLHQWPHQWKHUPqWLFVILQVDUHDOLW]DUODSURYDG·HVWDQTXLWDWGHILQLGDHQ
OD1RUPD81(&RQGXFWHVGH[DSDPHWjOÃOLFD3URYHVGHUHFHSFLy
&LUFXLWGHUHIULJHUDQW









/HV XQLWDWV HVSHFLILFDGHV TXH FRQWLQJXLQ OD WRWDOLWDW GHO FLUFXLW GH UHIULJHUDQW VRUWLUDQ GH
IjEULFDOOHVWHVSHUIXQFLRQDUpVDGLUFDUUHJDGHVGHUHIULJHUDQWLSHUFRQVHJHQWWUHWTXH
SHU DFFLGHQW V·KDJL SHUGXW HO JDV UHIULJHUDQW QR VHUj QHFHVVDUL UHDOLW]DU OHV SURYHV
G·KHUPHWLFLGDGDTXtHVSHFLILFDGHVTXHVHUDQYjOLGHVSHUDDTXHOOHVXQLWDWVHQTXqFDOJXLIHU
FRQQH[LRQVDOFLUFXLWGHUHIULJHUDQW
6HVHSDUDUDQGHOFLUFXLWWRWHVDTXHOOHVSDUWVTXHUHFRPDQLHOIDEULFDQWWDQFDQWOLWRWDOPHQW
O·H[WHULRU (O FLUFXLW DL[t SUHSDUDW HV UHRPSOLUj GH JDV LQHUW QLWURJHQ  VHF GRQDQWOL XQD
SUHVVLyGHSVL .JFP $TXHVWDSUHVVLyKDXUjGHPDQWHQLUVHGXUDQWXQSHUtRGH
QRPHQRUGHTXDUDQWDYXLWKRUHV KO$ILGHWHQLUSUHVHQWODFRUUHFFLyGHODWHPSHUDWXUD
HVSUHQGUDQOHVWHPSHUDWXUHVHQHOVPRPHQWVGHOHFWXUD
/HV SDUWV GHO FLUFXLW TXH HO VHX IDEULFDQW QR SHUPHWL OD SURYD D  SVL  .JFP  HV
SURYDUDQ DPEIDQJHOFLUFXLW DODSUHVVLyDFFHSWDGDSHOGLWIDEULFDQW
8Q YHJDGD TXH OD SURYD G·KHUPHWLFLWDW KDJL GRQDW UHVXOWDWV VDWLVIDFWRULV HV SURFHGLUj D
SHUPHWUH OD VRUWLGD GH JDV LQHUW GHO FLUFXLW &RQFORVD DTXHVWD HYDFXDFLy QDWXUDO HV
FRQQHFWDUjXQDERPEDGHEXLWGHOWLSXVDGHTXDWSHUDDTXHVW~VDPEODTXHDUULEDUjD
XQ EXLW GH O·RUGUH GH  PP GH +J GH SUHVVLy DEVROXWD KDYHQW GH PHVXUDU DTXHVWD
SUHVVLy PHVXUDQW OD WHPSHUDWXUD G·HYDSRUDFLy G·DLJXD GHVWLOÃODGD 8Q YHJDGD DFRQVHJXLW
DTXHVWZDWWHVPDQWLQGUjODERPEDHQIXQFLRQDPHQWGXUDQWDOPHQ\VVHWDQWDGRVKRUHV 
K  KDYHQW GH IHU GXUDQW DTXHVW WHPSV DOPHQ\V XQD GHWHUPLQDFLy GH SUHVVLy FDGD GRW]H
KRUHV K 
(OFLUFXLWWDQFDWLVHSDUDGDODERPEDKDGHPDQWHQLUVHEXLWGXUDQWTXDUDQWDYXLWKRUHV 
K 3HUGHWHUPLQDUODSUHVVLyDEVROXWDGHVSUpVGHSDVVDGHVOHVTXDUDQWDYXLWKRUHV K 
V·RSHUDUjDPEODERPEDHQIXQFLRQDPHQW

3URYHVKLGURWqUPLTXHV
(V UHDOLW]DUDQ OHV SURYHV TXH D FULWHUL GHO 'LUHFWRU VLJXLQ QHFHVVjULHV SHU FRPSURYDU HO
IXQFLRQDPHQW QRUPDO HQ UqJLP G·KLYHUQ R G·HVWLX REWHQLQW XQ TXDGUH UHVXP GH FRQGLFLRQV
KLJURWqUPLTXHVLQWHULRUVSHUDXQHVFRQGLFLRQVH[WHULRUVGHJXGDPHQWUHJLVWUDGHV
4XDQ OD WHPSHUDWXUD PHVXUDGD D OHV KDELWDFLRQV VLJXL LJXDO R VXSHULRU DOD FRQWUDFWXDO FRUUHJLGD
FRP V·HVSHFLILFD PpV HQGDYDQW HQ IXQFLy GH OHV FRQGLFLRQV PHWHRUROzJLTXHV H[WHULRUV HV GRQDUj
FRPVDWLVIDFWzULDO·HILFjFLDWqUPLFDGHODLQVWDOÃODFLy
&RQGLFLRQV FOLPDWROzJLTXHV H[WHULRUV /D PtQLPD GHO GLD UHJLVWUDGD QR VHUj LQIHULRU HQ GRV JUDXV
FHQWtJUDGV & RVXSHULRUHQGHXJUDXVFHQWtJUDGV & DODFRQWUDFWXDOH[WHULRU
/DWHPSHUDWXUDGHOHVKDELWDFLRQVHVFRUUHJLUjFRPVHJXHL[


(VGLVPLQXLUjHQ]HURFRPDFLQFJUDXVFHQWtJUDGV & SHUFDGDJUDXFHQWtJUDGTXHOD
WHPSHUDWXUDPtQLPDGHOGLDKDJLHVWDWLQIHULRUDO·H[WHULRUFRQWUDFWXDO



6·DXJPHQWDUjHQ]HURFRPDTXLQ]HJUDXVFHQWtJUDGV & SHUFDGDJUDXFHQWtJUDG & 
TXHODWHPSHUDWXUDPtQLPDGHOYDGRQDUKDJLHVWDWVXSHULRUDO·H[WHULRUFRQWUDFWXDO

G·DFRUG DPE DOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ HO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV
SDUWLFXODUPHQWDPEHOTXHGLVSRVDOD,7(
8Q YHJDGD FRPSOLPHQWDWV HOV UHTXLVLWV SUHYLVWRV HQ HO SDUjJUDI DQWHULRU HV UHDOLW]DUj O·DFWH GH
UHFHSFLySURYLVLRQDOHQHOTXHODVLJQDWXUDLQVWDOÃODGRUDHQWUHJDUjDO'LUHFWRUVLQRKRKDJXpVIHW
DEDQV HOV VHJHQWV GRFXPHQWV UHVVHQ\DWV HQ O·,QVWUXFFLy 7pFQLFD &RPSOHPHQWjULD ,7(  GHO
5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLV


8QDFzSLDGHOVSODQVGHODLQVWDOÃODFLyUHDOPHQWH[HFXWDGDHQODTXHILJXULQFRPDPtQLP
O·HVTXHPDGHSULQFLSLO·HVTXHPDGHFRQWUROLVHJXUHWDWO·HVTXHPDHOqFWULFHOVSODQVGHOD
VDODGHPjTXLQHVLHOVSODQVGHSODQWHVRQKDG·LQGLFDUVHH,UHFRUUHJXWGHOHVFRQGXFFLRQV
GHGLVWULEXFLyGHWRWVHOVIOXLGVLODVLWXDFLyGHOHVXQLWDWVWHUPLQDOV



8QD PHPzULD GHVFULSWLYD GH OD LQVWDOÃODFLy UHDOPHQW H[HFXWDGD HQ OD TXH V·LQFORJXLQ OHV
EDVHVGHOSURMHFWHLHOVFULWHULVDGRSWDWVSHUDOVHXGHVSOHJDPHQW



8QDUHODFLyGHOVPDWHULDOVLHOVHTXLSVHPSUDWVHQODTXHV·LQGLTXLHOIDEULFDQWODPDUFDHO
PRGHO L OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH IXQFLRQDPHQW MXQW DPE FDWjOHJV L DPE OD FRUUHVSRQHQW
GRFXPHQWDFLyG·RULJHQLJDUDQWLD



(OVPDQXDOVDPEOHVLQVWUXFFLRQVGHPDQHLJIXQFLRQDPHQWLPDQWHQLPHQWMXQWDPEODOOLVWD
GHUHSRVDWVUHFRPDQDWV



8QGRFXPHQWHQTXqHVUHFRSLOLQHOVUHVXOWDWVGHOHVSURYHVUHDOLW]DGHV



(OFHUWLILFDWGHODLQVWDOÃODFLyVLJQDW
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(TXLSV8QLWDULVGH&RQGLFLRQDPHQW
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHUXQLWDW GH OHV GHOPDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW HOHPHQWV GH
UHJXODFLyLVHJXUHWDWTXDGUHHOqFWULFLFRQQH[LRQVQHFHVVDULVSHUDOVHXSHUIHFWHIXQFLRQDPHQW
/·HTXLS FRPSWDUj DPE WRWD OD FjUUHJD QHFHVVjULD GH OLTXLGR UHIULJHUDQW QHFHVVjULD SHU DO VHX
IXQFLRQDPHQW
3ODQWHV5HIULJHUDGRUHVG·$LJXD
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHUXQLWDW GH OHV GHOPDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW HOHPHQWV GH
UHJXODFLyLVHJXUHWDWTXDGUHHOqFWULFLFRQQH[LRQVQHFHVVDULVSHUDOVHXSHUIHFWHIXQFLRQDPHQW
/·HTXLSFRPSWDUjDPEWRWDODFjUUHJDGHOtTXLGUHIULJHUDQWQHFHVVjULDSHUDOVHXIXQFLRQDPHQW
3ODQWHVG·$EVRUFLy
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHUXQLWDW GH OHV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV ,QFORHQW HOHPHQWV GH
UHJXODFLyLVHJXUHWDWTXDGUHHOqFWULFLFRQQH[LRQVQHFHVVDULVSHUDOVHXSHUIHFWHIXQFLRQDPHQW
%RPEDGHFDORUG·DLUHDLJXDLDLJXDDLJXD
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHIDVGHOPDWHL[WLSXVLFDUDFWHUtVWLTXHVLQFORHQWHOHPHQWVGH
UHJXODFLyLVHJXUHWDWTXDGUHHOqFWULFLFRQQH[LRQVQHFHVVDULVSHUDOVHXSHUIHFWHIXQFLRQDPHQW

(/(0(176(0,66256
(/(0(176(0,66256
9HQWLORFRQYHFWRUHV )DQ&RLOV 
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHOV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW VXSRUWV L
FRQQH[LRQDWDOHVFDQDOLW]DFLRQVG·DLJXD

$OWUHVSURYHV

,QGXFWRUV

$O·~OWLPHVFRPSURYDUjTXHODLQVWDOÃODFLyFRPSOHL[DPEOHVH[LJqQFLHVGHTXDOLWDWFRQIRUWDELOLWDW
VHJXUHWDWLHVWDOYLG·HQHUJLDTXHHVGLFWHQHQDTXHVWHVLQVWUXFFLRQVWqFQLTXHV

(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHOV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW VXSRUWV L
FRQH[LRQDWDOHVFDQDOLW]DFLRQVG·DLJXD

3DUWLFXODUPHQWHVFRPSURYDUjHOERQIXQFLRQDPHQWGHODUHJXODFLyDXWRPjWLFDGHOVLVWHPD

&OLPDWL]DGRUV

5HFHSFLy

(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHOV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW VXSRUWV
FRQH[LRQDWDOHVFDQDOLW]DFLRQVG·DLJXDLDwOODPHQW

8Q YHJDGD UHDOLW]DGHV OHV SURYHV HVPHQWDGHV HQ HOV SDUjJUDIV DQWHULRUV DPE UHVXOWDWV VDWLVIDFWRULV
SHUDO'LUHFWRUGHYHQWDPpVDPpVHVWDUODLQVWDOÃODFLyGHJXGDPHQWDFDEDGDGHSLQWXUDQHWHMD
UHPDWDGHVHWFHVSUHVHQWDUjHOFHUWLILFDWGHODLQVWDOÃODFLyVHJRQVHOPRGHOGHO·$SqQGL[GHOD
,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD ,7(  GDYDQW O·2UJDQLVPH WHUULWRULDO FRPSHWHQW WRW DL[z
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(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG GH FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH VHQVH GHVFRPSWDU
HOHPHQWVLQWHUPHGLVWDOVFRPYjOYXOHVDFFHVVRULVHWF
6·DERQDUDQ SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDQRQDGD FRPSOHWDPHQW FROÃORFDGD LQFORHQW SDUW
SURSRUFLRQDOGHFRUEHVDFFHVVRULVVXSRUWVPDQHJXLQVHWF
;DU[DGHOFLUFXLWGHUHIULJHUDQW
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DOD ORQJLWXG GH FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH VHQVH GHVFRPSWDU
HOHPHQWVLQWHUPHGLVWDOVFRPYjOYXOHVDFFHVVRULVHWF
6·DERQDUDQ SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDQRQDGD FRPSOHWDPHQW FROÃORFDGD LQFORHQW SDUW
SURSRUFLRQDOGHFRUEHVDFFHVVRULVVXSRUWVPDQHJXLQVHWF
(OHFWURERPEHV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUDQSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFORHQWWRWHVOHVFRQQH[LRQVSHUDOVHXSHUIHFWHIXQFLRQDPHQW
*UXSPRWRERPED
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVFDEDOLSUHVVLy
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFORHQWILOWUHFRQWDFWRUDPEUHOqWqUPLFPDQzPHWUHLYDFXzPHWUH
YjOYXODGHVHJXUHWDWEDVWLGRUGH[DSDSHUDIL[DFLyPXUDOLDOD[DU[DGHWUDVEDOV

;$5;(6'·$,5(5(,;(7(6,&203257(6
;$5;(6'·$,5(5(,;(7(6,&203257(6
&RQGXFWHV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODVXSHUItFLHGHOPDWHL[JUXL[GHSDUHWWLSXVLFDUDFWHUtVWLTXHVVHQVH
GHVFRPSWDUHOHPHQWVLQWHUPHGLVWDOVFRPFRPSRUWHVDFFHVVRULVHWF
6·DERQDUjSHUPHWUHTXDGUDW P GHFRQGXFWHFROÃORFDWLQFORHQWDwOODPHQWLSDUWSURSRUFLRQDOGH
PDQHJXLQVDFFHVVRULVVXSRUWVHWF
5HL[HWHVGLIXVRUVLFRPSRUWHV
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHUXQLWDW GH OHV GHOPDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW HOHPHQWV GH
UHJXODFLyGHFDEDODXWRPjWLFLPDQXDO

(/(0(176$8;,/,$56
(/(0(176$8;,/,$56

3XUJDGRUVDXWRPjWLFVLPDQXDOV
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWVHJRQVWLSXVLQFORHQWHOPXQWDWJH
&RPSHQVDGRUVGHGLODWDFLy
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHODFDQRQDGDG·LJXDOGLjPHWUH
6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDQRQDGD FRPSOHWDPHQW FROÃORFD GyQD LQFORHQW OD SDUW
SURSRUFLRQDOGHSHFHVHVSHFLDOV
9DOYXOHULD
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVLGLjPHWUHV
6·DERQDUDQSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFOzVPXQWDWJH
5HFXSHUDGRUVLFDL[HVG·H[SDQVLyEDUUHMDLYDULDFLyGHFDEDO
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOVGHOPDWHL[WLSXVLFDUDFWHUtVWLTXHVLQFORHQWFRQQH[LRQDWDOHV
FDQDOLW]DFLRQVG·DLUHUHJXODFLyLDFFHVVRULV
$wOODPHQWGH[DU[HVGHFDQRQDGHV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHOPDWHL[GLjPHWUHLJUXL[VHQVHGHVFRPSWDUHOHPHQWV
LQWHUPHGLVWDOVFRPYjOYXOHVDFFHVVRULVHWF
6·DERQDUjSHUPHWUHOLQHDO PO G·DwOODPHQWFRPSOHWDPHQWFROÃORFDWLQFORHQWVLHVFDXTXDQH[LVWHL[L
ODSURWHFFLy
$wOODPHQWG·HTXLSVLGLSzVLWV
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOPDWHL[WLSXVGLPHQVLRQVLJUXL[RVLQFORHQWVLHVFDXTXDQ
H[LVWHL[LODSURWHFFLy
$wOODPHQWDF~VWLF
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU PHWUH TXDGUDW P  UHDOLW]DW GHVFRPSWDQWVH QRPpV HOV EXLWV
VXSHULRUVDXQPHWUHTXDGUDW P LQFORHQWHOPDWHULDOG·DJDIDPHQWLRVXEMHFFLRQV
$QWLYLEUDWRULV

%HVFDQYLDGRUV&RQGHQVDGRUV(YDSRUDWLXV%DWHULHV+XPLGLILFDGRUVL'HVKXPLGLILFDGRUV

(OV DPRUWLGRUV R HOHPHQWV HOjVWLFV \R VREUH EDQFDGD DQWLYLEUDWzULD GHOV HTXLSV HV FRQVLGHUDUDQ
LQFORVRVHQHOSUHXG·DTXHVWV

(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHOV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW VXSRUWV
FRQQH[LRQDWDOHVFDQDOLW]DFLRQVGHOFLUFXLWSULPDULLGHOVHFXQGDUL

/HV FRQQH[LRQV GHOV HTXLSV DPE OHV FDQDOLW]DFLRQV HV PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GH OHV
PDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVUHDOPHQWFROÃORFDGHV

7RUUHVGHUHIULJHUDFLy

(OVDULHWVHVPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVUHDOPHQWFROÃORFDWV

(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHOV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW VXSRUWV
FRQQH[LRQDWDODFDQDOLW]DFLyG·DLJXDFRQWUROVHOqFWULFVLVHJXUHWDWLTXDGUHGHIXQFLRQDPHQW

(OV DwOODPHQWV DQWLYLEUDWRULV DPE HOHPHQWV ELHOjVWLFV R VXUR HV PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU PHWUH
TXDGUDW P UHDOPHQWFROÃORFDW

'LSzVLWVG·DFXPXODFLy

9jOYXOHVWHUPRVWjWLTXHVGHGREOHUHJODWJHGHWHQWRUHVSXUJDGRUHVHWF

'HGRVFHQWV  DPLO  OLWUHVGHFDSDFLWDWHVPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOPDWHL[
YROXPLQFORHQWFDORULIXJDWWHUPzVWDWLFRQQH[LRQVHOqFWULTXHVLDOHVFDQDOLW]DFLRQV

(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOHVGHOPDWHL[GLjPHWUHLFDUDFWHUtVWLTXHVLQFORHQWPXQWDWJH

(OV GH FDSDFLWDW VXSHULRU D PLO OLWUHV O  HV PHVXUDUDQ L YDORUDUDQ SHU XQLWDW GH OD PDWHL[D
FDSDFLWDWLFDUDFWHUtVWLTXHVLQFORHQWIL[DFLyDODIRQDPHQWDFLyERFDGHFjUUHJDFRQQH[LyDGLSzVLW
YjOYXOHVGHSHXLWDQFDPHQWUjSLGWDSHVGHVHWDQWDSHUVHWDQWDFHQWtPHWUHV [FP SHUDERFD
G·KRPHLQGLFDGRUGHQLYHOOLFRQQH[LyDOHVFDQDOLW]DFLRQV
'LSzVLWVG·H[SDQVLyREHUWV
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHO PDWHL[ YROXP LQFORHQW IL[DFLy VREUHHL[LGRU URVFDW D OD
FDQDOLW]DFLyLVLHVFDXTXDQH[LVWHL[LO·DwOODPHQW
'LSzVLWVG·H[SDQVLyWDQFDWV

&RPSWDGRUV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVLJXDOV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFORHQWWRWVHOVUjFRUGVGHPXQWDWJHLDFFHVVRULVQHFHVVDULV
7HPSRULW]DGRUVLUHOORWJHVSURJUDPDGRUV
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHOV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW HO PXQWDWJH L
FRQQH[LyHOqFWULFD


(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDWV GHO PDWHL[ YROXP SUHVVLy HVWjWLFD GH OD LQVWDOÃODFLy L SUHVVLy
Pj[LPDGHVHUYHLLQFORHQWHOURVFDWDODFDQDOLW]DFLy
9jOYXOHVGHVHJXUHWDW
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHODPDWHL[DSUHVVLyLQFORHQWHOURVFDWDODFDQDOLW]DFLy
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$0%,7'·$3/,&$&,Ð,$%$67
(OVSUHFHSWHVG·DTXHVW3OHFV·DSOLFDUDQHQWRWHVOHVLQVWDOÃODFLRQVGHYHQWLODFLyGHVWLQDGHVDOEHQHVWDU
LDODVDOXWGHOHVSHUVRQHV
4XHGHQH[FORVHVG·DTXHVW3OHFOHVLQVWDOÃODFLRQVUHDOLW]DGHVHQPLWMDQVGHWUDQVSRUWDHULPDUtWLPDR
WHUUHVWUH
(O SURMHFWLVWD GH OHV LQVWDOÃODFLRQV SRGUj GH PDQHUD H[FHSFLRQDO DGRSWDU FRQGLFLRQV GH GLVVHQ\
GLIHUHQWVGHOHVHVWDEOLGHVHQHOSUHVHQW3OHFTXDQH[LVWHL[LQH[LJqQFLHVGHFDUjFWHUHVSHFLDOLVHPSUH
TXHMXVWLILTXLGHJXGDPHQWHQSURMHFWHO·RSFLyHOHJLGD
(OVSURFHGLPHQWVGHFjOFXOVDGRSWDWVHQDTXHVW3OHFVyQUHFRPDQDEOHVHOSURMHFWLVWDSRGUjDGRSWDU
DOWUHV VLVWHPHV VHPSUH TXH DTXHVWV HVWLJXLQ SOHQDPHQW H[SOLFDWV HQ OD PHPzULD GHO SURMHFWH L VL
SURFHGHL[HQ GH WHRULHV EDVDGHV VREUH UHVXOWDWV H[SHULPHQWDOV OD IRQW G·LQIRUPDFLy VLJXL GH
UHFRQHJXGDVROYqQFLD

&(5,),&$76'·+202/2*$&,Ð
&(5,),&$76'·+202/2*$&,Ð
7RWVHOVHTXLSVLPDWHULDOVDTXqODQRUPDWLYDGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDH[LJHL[O·KRPRORJDFLyKDXUDQ
GHVXEPLQLVWUDUVHDPEHOFRUUHVSRQHQW´&HUWLILFDWG·+RPRORJDFLyµ

1250(67Ë&1,48(6'·$3/,&$&,Ð
1250(67Ë&1,48(6'·$3/,&$&,Ð
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
•

5(,$/ '(&5(7  GH  GH PDUo SHO TXH V DSURYD HO &RGL 7qFQLF GH O (GLILFDFLy
%2(Q~P LPRGLILFDFLRQVSRVWHULRUV

•

5(,$/'(&5(7GHGHMXOLROSHOTXHV DSURYDHO5HJODPHQWG ,QVWDOÃODFLRQV
7qUPLTXHVHQHOV(GLILFLV

$/75(61250(6
$/75(61250(6
4XDQW DOV HTXLSV  L PDWHULDOV D HPSUDU FRPSOLUDQ DPEDOOz TXH V·KD HVSHFLILFDW HQ OD 1RUPDWLYD
1DFLRQDO 1RUPHV81( TXHV·HVSHFLILFDHQFDGDVFXQGHOVDSDUWDWVFRUUHVSRQHQWV

6,67(0(6'(9(17,/$&,Ð
6,67(0(6'(9(17,/$&,Ð
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð


5HJODPHQWG·LQVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLVL,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHVFRPSOHPHQWjULHV
DSURYDWSHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH



5HJODPHQWGH6HJXUHWDWSHUD3ODQWHVL,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV

*(1(5$/,7$76
*(1(5$/,7$76
/D YHQWLODFLy HQ JHQHUDO VLJQLILFD O·HVFRPEUDW GHO YROXP G·XQ ORFDO DPE UHODWLYDPHQW HOHYDWV
FDEDOVG·DLUHDILGHFRQWURODUWRWHVRDOJXQHVGHOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVWHPSHUDWXUDKXPLWDW
PRYLPHQWLSXUHVD
(OVPqWRGHVDPETXqV·DFRQVHJXHL[YHQWLODUHOVORFDOVSRGHQVXEGLYLGLUVHVHJRQVOHVIRUPHVHQTXq
O·DLUHpVLQWURGXwWLHOLPLQDWGHOVORFDOVGHODPDQHUDVHJHQW


(QWUDGDLVRUWLGDSHUPLWMDQVQDWXUDOV



(QWUDGDSHUPLWMDQVQDWXUDOVLVRUWLGDSHUPLWMDQVPHFjQLFV H[SXOVLyIRUoDGDGHSUHVVLyDOV
ORFDOV 



(QWUDGDSHUPLWMDQVPHFjQLFVLVRUWLGDSHUPLWMDQVQDWXUDOV

LPSXOVLyPHFjQLFDVREUHSUHVVLyDOVORFDOV 
(QWUDGDLVRUWLGDSHUPLWMDQVPHFjQLFV
8Q FULWHUL FRP~ D WRWV HOV PqWRGHV HVPHQWDWV pV TXH XQ VLVWHPD GH YHQWLODFLy SHU VHU HIHFWLX GHX
FRQVLGHUDUO·DOLPHQWDFLyLO·H[SXOVLyGHO·DLUHHQDOWUHVSDUDXOHVQRSRWKDYHUKLYHQWLODFLyVLH[LVWHL[
QRPpVLPSXOVLyRH[SXOVLyG·DLUH
8Q DOWUH FRQFHSWH FRP~ D WRWV HO PqWRGHV pV TXH OD SRVLFLy UHODWLYD GH OHV REHUWXUHV G·HQWUDGD L
VRUWLGD GH O·DLUH GHX VHU WDO TXH V·REWLQJXL XQ HIHFWLX HVFRPEUDW GH WRW HO YROXP LQWHUHVVDW SHU OD
YHQWLODFLy VHQVH GHL[DU ]RQHV PRUWHV $ PpV D PpV OHV SUHVHV G·H[SXOVLy GHXHQ SUHIHULEOHPHQW
HVWDU ORFDOLW]DGHV SURS GH OHV IRQWV G·HOHPHQWV FRQWDPLQDQWV R GH FDORU SHU HYLWDU OD GLOXFLy GHOV
FRQWDPLQDQWVRGHODFDORUHQO·DPELHQW
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(QLQVWDOÃODFLRQVGHFOLPDWLW]DFLyODYHQWLODFLyPtQLPDVHUjODGHJXGDDSURSRUFLRQDUGXHVFRPDGRV
GHFtPHWUHVF~ELFVSHUVHJRQ GPV SHUSHUVRQDG·DLUHH[WHULRU



(Q QHWHMD L FXLQHV G·~V SDUWLFXODU pV SRVVLEOH HO IXQFLRQDPHQW LQWHUPLWHQW GH OD YHQWLODFLy
PHFjQLFD

(OV QLYHOOV GH YHQWLODFLy TXHKDXUDQ GH FRQVLGHUDUVH HQ DFWLYLWDWV LQGXVWULDOV VHUDQHVWLSXODWV HQ OD
FRUUHVSRQHQWUHJODPHQWDFLyGH6HJXUHWDWL6DOXWHQHO7UHEDOO



(/FDEDOG·DLUHH[WUHWDWUDYpVGHFDPSDQHVKDGHVHUVXSHULRUDO·LQWURGXwWVHJRQVV·LQGLFD
HQDTXHVWDWDXODDILGHPDQWHQLUHOORFDOHQGHSUHVVLy

(OV YDORUV GH YHQWLODFLy VHJRQV HO WLSXV G·DFWLYLWDW VHUDQ HOV LQGLFDWV HQ OD 1RUPD 81( 
 ´&OLPDWLW]DFLy /D YHQWLODFLy SHU D XQD TXDOLWDW DFFHSWDEOH GH O·DLUH HQ OD FOLPDWLW]DFLy GHOV
ORFDOVµ (V UHSURGXHL[HQ D FRQWLQXDFLy HO HO 48$'5(  OHV H[LJqQFLHV UHVSHFWH G·DL[z
HVWDEOLGHVHQODQRUPDFLWDGD



(OFDEDOG·DLUHGHYHQWLODFLyLQGLFDWV·KDFDOFXODWIL[DQWHOOtPLWVXSHULRUGH&2GHSSP
SURGXFFLy GH &2 GH  OV SHU FRW[H P GH VXSHUItFLH SHU FRW[H  GH FRW[HV HQ
PRYLPHQW (OVLVWHPDGHYHQWLODFLyHVFRQWURODUjPLWMDQoDQWVHQVRUVGH&2



2Q KL KDJL PRWRUV HQ PDU[D HV GLVSRVDUj G·XQD SUHVD SURS GH FDGD WXE GH IXJD L HV
GHVFDUUHJDUjGLUHFWDPHQWDO·DWPRVIHUD



(OFDEDOG·DLUHH[WHULRUQHFHVVDULHQHOVGLVWLQWVORFDOVG·XQODERUDWRULHVWjGHWHUPLQDWSHUOHV
YLWULQHV VL DTXHVWHV QR HVWDQ FRQFHQWUDGHV HQ XQ ~QLF ORFDO  3HU D OHV ]RQHV HQ TXq HV
WURELQJXDUGDWVDQLPDOVHOFDEDOG·DLUHH[WHULRUYLQGUjGHWHUPLQDWVHJRQVHOQRPEUHLWLSXV
G·DQLPDOV FRQVXOWDUOLWHUDWXUDHVSHFLDOLW]DGD (QFHUWHVjUHHVVHUjQHFHVVDULFDOFXODUO·DLUH
GH YHQWLODFLy EDVDQWVH HQ OD SURGXFFLy GH VXEVWjQFLHV FRQWDPLQDQWV L PDQWHQLU OD
FRQFHQWUDFLyGHOHVGLWHVVXEVWjQFLHVSHUVRWDGHOOtPLWPj[LPDGPqV



6L OHV FRQGHQVDFLRQV V·HOLPLQHQ SHU PLWMj GH O·DLUH H[WHULRU HO FDEDO G·DLUH UHVXOWDQW GHO
FjOFXOSRGUjUHVXOWDUVXSHULRUDO·LQGLFDW(OORFDOGHODSLVFLQDRSDUFDTXjWLFHVPDQWLQGUj
HQOOHXJHUDGHSUHVVLyUHVSHFWHDOVORFDOVDGMDFHQWV
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6·XVDUjQRUPDOPHQWWRWDLUHH[WHULRU



1RV·KDGHUHWRUQDUDLUHG·DTXHVWVORFDOV

 %DUEHULHVSHUUXTXHULHVIORULVWHULHVPREOHVIDUPjFLHVEXJDGHULHVFRPHUFLDOVHWF
 (OFDEDOG·DLUHGHYHQWLODFLyGHSqQGHOJqQHUHHPPDJDW]HPDWSHUDPpVLQIRUPDFLyKDXUj
GHFRQVXOWDUVHOLWHUDWXUDHVSHFLDOLW]DGD
 3HULQRGRUXULQDULLDERFDGRU
 3HUWDTXLOOD
 (O FDEDO LQGLFDW pV SHU D OORFV RQ QR HVWj SHUPqV IXPDU HQ FDV FRQWUDUL HO FDEDO KDXUj
G·LQFUHPHQWDUVHHQXQ
 6·XWLOLW]DUjH[FOXVLYDPHQWDLUHSURFHGHQWG·DOWUHVORFDOV
 6DORQVG·DFWHVWHDWUHVFLQHPHVVDOHVGHFRQIHUqQFLHVHVWXGLVGHWHOHYLVLyHWF

9(17,/$&,Ð1$785$/
(17,/$&,Ð1$785$/
*HQHUDOLWDWV
*HQHUDOLWDWV
/DYHQWLODFLyQDWXUDOpVXQIHQRPHQTXHWpOORFHQWUHGRVHVSDLVFRQWLJXVSHUHIHFWHG·XQDGLIHUqQFLD
GH SUHVVLy Ep G·RULJHQ HzOLF R G·RULJHQ WqUPLF D WUDYpV G·XQ HOHPHQW GH VHSDUDFLy SHUPHDEOH D
O·DLUH
/D TXDQWLD GH OD YHQWLODFLy QDWXUDO G·XQ HVSDL WDQFDW GHSqQ G·XQ FRVWDW GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV
FRQVWUXFWLYHVGHOVHOHPHQWVTXHOLVHSDUHQGHOVDOWUHVHVSDLVHQSDUWLFXODUO·H[WHULRUGHODIRUPDGH
O·HGLILFL L GH OD SRVLFLy GH OHV REHUWXUHV L G·XQ DOWUH FRVWDW GH O·DEDQV HVPHQWDGD GLIHUqQFLD GH
SUHVVLyYDULDEOHHQHOWHPSVLHQO·HVSDL
8Q HVWXGL ULJRUyV GH WRWV HOV HOHPHQWV DUTXLWHFWzQLFV TXH LQIOXHL[HQ HQ OD YHQWLODFLy QDWXUDO SRW
FRQGXLU D UHVXOWDWV VDWLVIDFWRULV QRPpV HQ FHUWHV FRQGLFLRQV PHWHRUROzJLTXHV H[WUHPHV TXDQ
DTXHVWHV VyQ GHVIDYRUDEOHV SHU D XQD ERQD YHQWLODFLy SDUWLFXODUPHQW D O·HVWLX KD GH UHFyUUHU D
O·REHUWXUDYROXQWDULRVDGHOVEXLWVH[WHULRUVSHUSURYRFDUFRUUHQWVG·DLUHGHUHQRYDFLy

,QILOWUDFLRQV
,QILOWUDFLRQV
/HV LQILOWUDFLRQV GH O·DLUH SHOV EXLWV H[WHULRUV GHSHQHQ GH OD FODVVH GH ILQHVWUD VHJRQV OD UHODFLy
GRQDGDDFRQWLQXDFLyLHOVDVVDMRVGHSHUPHDELOLWDWDO·DLUHYHULILFDUDQOHV1RUPHV81(
81(L81((UUDWXP
&ODVVHVGHILQHVWUHVVLPSOHV


&ODVVH VHQVH QRP SHU D ILQHVWUHV HO FDEDO GHO TXDO D OD SUHVVLy GLIHUHQFLDO GH SURYD GH
FHQW 3DVFDOV  3D  HO FDEDO G·LQILOWUDFLy pV VXSHULRU D  GPVÃP SHU PHWUH
TXDGUDWGHVXSHUItFLHWRWDOGHILQHVWUD 

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

T·!GPVP


&ODVVH $ SHU D ILQHVWUHV HO FDEDO G·LQILOWUDFLy GHO TXDO HVWj FRPSUqV HQWUH HOV VHJHQWV
YDORUV
T HQGPVP 



&ODVVH $ SHU D ILQHVWUHV HO FDEDO G·LQILOWUDFLy GHO TXDO HVWj FRPSUqV HQWUH HOV YDORUV
VHJHQWV



&ODVVH$SHUDILQHVWUHVHOFDEDOG·LQILOWUDFLyGHOTXDOpV

T HQGPVP 
T HQGPVP 
/D1RUPD%jVLFDGHO·(GLILFDFLy´&RQGLFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLVµGHILQHL[HOVYDORUVDDVVLJQDUD
ODSHUPHDELOLWDWDO·DLUHG·XQDIXVWHULDH[WHULRUHQIXQFLyGHOD]RQDFOLPjWLFDLODFODVVHGHILQHVWUD
/D SHUPHDELOLWDW D O·DLUH GH OHV ILQHVWUHV GREOHV HV FRQVLGHUDUj DSUR[LPDGDPHQW OHV GXHV WHUFHUHV
SDUWVGHODVXSHUItFLHHTXLYDOHQWGHFDSILQHVWUD



/HVDQWHULRUVIyUPXOHVVyQYDOHGRUHVVLHQWUHOHVREHUWXUHVG·HQWUDGDLVRUWLGDHOIOXL[G·DLUHQRWURED
UHVLVWqQFLHVDSUHFLDEOHV7DPEpVyQYDOHGRUHVQRPpVVLOHVVXSHUItFLHVG·HQWUDGDLVRUWLGDVyQLJXDOV
(V QRWDUj TXH XQ LQFUHPHQW GH O·jUHD G·XQD GH OHV GXHV VXSHUItFLHV QR FRQGXHL[ D XQ DSUHFLDEOH
DXJPHQW GHO FDEDO 4XDQ OHV GXHV IRUFHV PRWULXV HzOLFD L WqUPLFD DFWXHQ FRQMXQWDPHQW HO FDEDO
UHVXOWDQWpVPHQRUGHODVXPDGHOVGRVFDOFXODWVVHSDUDGDPHQW

9(17,/$&,Ð)25d$'$
9(17,/$&,Ð)25d$'$
([WUDFFLyIRUoDGD
/·RFXSDFLyGHO·H[WUDFFLyIRUoDGDMXQWDPHQWDPEREHUWXUHVSHUDO·HQWUDGDGHO·DLUHpVPROWLQGLFDW
TXDQDOORFDODYHQWLODUHVFRPSOHL[LDOPHQ\VXQDGHOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV


$OORFDODYHQWLODUQRKLKDFDSPDTXLQjULDTXHQHFHVVLWLDLUHSHUDOVHXIXQFLRQDPHQWFRP
DFDOGHUHVJUXSVHOHFWUzJHQVHWF



$OORFDODYHQWLODUKLKDIRFXVGHFRQWDPLQDFLySHUIHFWDPHQWGHWHUPLQDWVHQODVHYDSRVLFLy
FRPDJDUDWJHVODERUDWRULVLQG~VWULHVHWF



$OORFDODYHQWLODUKDGHVHUPDQWLQJXGDRpVFRQYHQLHQWDOVORFDOVDGMDFHQWVSHUUDRQVGH
VHJXUHWDW

/DSHUPHDELOLWDWGHOVPXUVHVFRQVLGHUDUjLQVLJQLILFDQWFRPSDUDGDDPEODGHOVEXLWVGHILQHVWUHV
/HVLQILOWUDFLRQVSHUSRUWHVDFDXVDGHOSDVGHSHUVRQHVHVGHGXLUDQGHO48$'5(
48$'5(



3RUWDGHEDWHQWVHQVHYHVWtEXO 

P



3RUWDGHEDWHQWDPEYHVWtEXO 

P



3RUWDJLUDWzULDPDQXDO





3RUWDJLUDWzULDPRWRULW]DGD



P
P



9HQWLODFLyQDWXUDOSURYRFDGD
9HQWLODFLyQDWXUDOSURYRFDGD
4XDQHVYRODSURILWDUO·DFFLyGHOYHQWLRHOWUHWWqUPLFODSRVLFLyGHOHVREHUWXUHVG·HQWUDGDLVRUWLGD
LHOVHXFRQWUROVyQHOVIDFWRUVGRPLQDQWVSHUREWHQLUXQDHILFDoYHQWLODFLyQDWXUDOGHOVORFDOV
3HU DO PLOORU DSURILWDPHQW GH O·DFFLy GHO YHQW ID IDOWD FRQqL[HU OD YHORFLWDW PLWMD OD GLUHFFLy
SUHGRPLQDQWOHVYDULDFLRQVGLjULHVLHVWDFLRQDOVHQYHORFLWDWLGLUHFFLyLO·RURJUDILDORFDOQDWXUDOR
DUWLILFLDO
(O FDEDO G·DLUH ´TYµ HQ GHFtPHWUHV F~ELFV SHU VHJRQ GPV  TXH HV SRW LQWURGXLU D WUDYHV GH OD
VXSHUItFLHOOLXUHGHOHVREHUWXUHVG·HQWUDGDRGHVRUWLGD´6µHQPHWUHVTXDGUDWV P DPEXQYHQW
GHYHORFLWDW´YµDPEPHWURSHUVHJRQ PV pVGRQDWSHU
TY HÃ6ÃY
RQ ´Hµ pV XQ FRHILFLHQW HIHFWLYLWDW GH OHV REHUWXUHV TXH Wp YDORUV GH FLQFFHQWHV   D VLVFHQWHV
  TXDQ DTXHVWHV VyQ SHUSHQGLFXODUV DOV YHQWV L GH GRVFHQWV FLQTXDQWD   D WUHVFHQWV
FLQTXDQWD  TXDQHOYHQWpVREOLF
/HVREHUWXUHVGHVRUWLGDGHXHQVHUHPSODoDGHVDOFRVWDWDVRWDYHQWGHO·HGLILFLGHODSDUWRSRVDGD
GHOHVG·HQWUDGDRHQODFREHUWD
4XDQWDODYHQWLODFLySHUWUHWWqUPLFODIyUPXODDXVDUSHUDUqJLPWXUEXOHQWpVODVHJHQW
4W F6 KÃ¨7 
2Q


6pVODVXSHUItFLHOOLXUHGHOHVREHUWXUHVGHVRUWLGDRG·HQWUDGDODPHQRUHQWUHOHVGXHVHQ
PHWUHVTXDGUDWV



KpVODGLVWjQFLDPHVXUDGDYHUWLFDOPHQWHQWUHOHVREHUWXUHVG·HQWUDGDLOHVGHVRUWLGDHQ
PHWUHV



¨7pVODGLIHUqQFLDGHWHPSHUDWXUDHQWUHLQWHULRULH[WHULRUHQ.

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

& pV XQD FRQVWDQW TXH YDULDHQ IXQFLy GHO VDOW GH WHPSHUDWXUD ¨7 L GH O·HIHFWLYLWDW GH OHV
REHUWXUHVHOVYDORUVGHOTXDOHVWDQFRPSUHVRVHQWUHFHQWGHX  LFHQWFLQTXDQWD  
GHSHQHQWGHO·HIHFWLYLWDWGHOHVREHUWXUHV

/·H[WUDFFLyHVSUHVWDPROWEpSHUHYLWDUODGLOXFLyGHOVFRQWDPLQDQWVDOORFDOTXDQV·DGRSWDHOFULWHUL
G·H[WUHXUHO·DLUHGHOVPDWHL[RVIRFXVGHFRQWDPLQDFLy
/DVRUWLGDG·DLUHHQHOFDVTXHV·HVWjH[DPLQDQWHVUHDOLW]DDWUDYpVG·REHUWXUHVGLVSRVDGHVDPEHO
FULWHULGHVFULWHQHOSDUjJUDIDQWHULRUSHUHIHFWHGHODGHSUHVVLyTXHHOYHQWLODGRUFUHJXLDOLQWHULRU
GHOORFDOUHVSHFWHDO·H[WHULRU(OYHQWLODGRUKDXUjGHWHQLUXQDSUHVVLyWRWDOLJXDODODVXPDGHOHV
SqUGXHV GH SUHVVLy HVWjWLFD L GLQjPLFD DOV FLUFXLWV G·H[WUDFFLy L G·DGPLVVLy G·DLUH HQFDUD TXH HQ
FHUWV PRPHQWV HO YHQWLODGRU SXJXL YHQLU DMXGDW SHU O·DFFLy GHOV YHQWV R GHO WUHW WqUPLF 1R FDO
REOLGDU GH WRWHV PDQHUHV TXH DTXHVWHV GXHV IRUFHV G·RULJHQ QDWXUDO SRGHQ DFWXDU HQ FRQWUD GHO
YHQWLODGRU HQ FHUWHV FLUFXPVWjQFLHV FRP TXDQ SHU H[HPSOH OD UHL[D G·H[SXOVLy D O·H[WHULRU HVWj
RULHQWDGDGHWDOIRUPDTXHSHUSHQGLFXODUPHQWDODVHYDVXSHUItFLHDFWXDXQDFRPSRQHQWGHOYHQW
4XDQ DTXHVWD R DOWUHV FLUFXPVWjQFLHV WHQHQ SRVVLELOLWDW GH VXFFHLU HO WqFQLF SURMHFWLVWD KDXUj GH
YDORUDUODVHYDTXDQWLDLREUDUHQFRQVHTqQFLD

,PSXOVLyIRUoDGD
,PSXOVLyIRUoDGD
/·H[HPSOH GH OD LPSXOVLy IRUoDGD MXQW DPE REHUWXUHV SHU D O·HYDFXDFLy G·DLUH YLFLDW pV
LPSUHVFLQGLEOHTXDQDOORFDODYHQWLODUH[LVWHL[LPDTXLQjULDTXHSHUDOVHXIXQFLRQDPHQWQHFHVVLWL
DLUHH[WHULRU
(QHIHFWHVLHOORFDOHVWLJXpVHQGHSUHVVLyHVFRUUHJXGDHOULVFG·DOWHUDUHOERQIXQFLRQDPHQWG·XQ
DSDUHOOTXHKDG·DVSLUDUDLUHWDQWPpVTXDQPpVJUDQpVHOFDEDOTXHQHFHVVLWD
1DWXUDOPHQWKLKDODSRVVLELOLWDWGHFRH[LVWqQFLDG·XQDPDTXLQjULDDPEXQDLQVWDOÃODFLyG·H[WUDFFLy
D FRQGLFLy TXH OHV REHUWXUHV G·HQWUDGD GH O·DLUH VLJXLQ WDQ JUDQV TXH HO ORFDO SUjFWLFDPHQW QR
HVWLJXLHQGHSUHVVLy
/D VRUWLGD GH O·DLUH GHO ORFDO HV UHDOLW]D D WUDYpV G·REHUWXUHV SHU HIHFWH GH OD VREUHSUHVVLy TXH HO
YHQWLODGRUFUHJXLHQHOPDWHL[$UDWDPEpHOVYHQWVLHOWUHWWqUPLFSRGHQDFWXDUHQFRQWUDRDIDYRU
GHOYHQWLODGRUHOSURMHFWLVWDKDXUjGHYDORUDUO·HIHFWHGHODLQWHUYHQFLyG·DTXHVWHVGXHVIRUFHVVREUH
HOIXQFLRQDPHQWGHODLQVWDOÃODFLy

,PSXOVLyL([WUDFFLy
,PSXOVLyL([WUDFFLy
4XDQHOORFDOpVUHODWLYDPHQWJUDQLQRKLKDSRVVLELOLWDWG·HPSODoDUREHUWXUHVGHJUDQGjULDQRWDEOH
SHU D VRUWLGD R HQWUDGD G·DLUH pV QHFHVVDUL UHFyUUHU D OD LPSXOVLy L H[WUDFFLy IRUoDGHV HOHJLQW HOV
FDEDOVGHOVGRVYHQWLODGRUVGHWDOIRUPDTXHHOORFDOTXHGLHQGHSUHVVLyRHQVREUHSUHVVLyVHJRQV
FRQYLQJXL
$PE DTXHVW VLVWHPD V·DFRQVHJXHL[ XQ SHUIHFWH HVFRPEUDW GHO ORFDO D YHQWLODU SHUz HO VHX
LQFRQYHQLHQW SULQFLSDO pV TXH D EDQGD GH FRQVXPLU PpV HQHUJLD D SDULWDW G·DOWUHV FRQGLFLRQV
UHVSHFWH DOV VLVWHPHV DQWHULRUV OD IDOODGD G·XQ QRPpV GHOV GRV YHQWLODGRUV GHL[D VLy YHQWLODFLy HO
ORFDO DTXHVWD IDOODGD DPE DTXHVW VLVWHPD Wp HO GREOH GH SUREDELOLWDWV GH VXFFHLU TXH DPE XQ
VLVWHPDDPEXQVROYHQWLODGRU
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GHOORFDOVLWXDGHVDPEHOVHXERUGLQWHULRUDXQDDOWXUDGHOVzOQRPDMRUGHFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV
 FP  6RUWLGD G·DLUH PLWMDQoDQW EXLWV D O·H[WHULRU 6XSHUItFLH QR PHQRU G·XQ YLQWq   GH OD
VXSHUItFLHHQOOLJDUODGHOORFDORVLQRQ·KLKDFRQGXFWHYHUWLFDOGHWUHWIRUoDWPLWMDQoDQWDVSLUDGRU
HVWjWLF

9(17,/$&,Ð(1(',),&,6'·+$%,7$7*(6
9(17,/$&,Ð(1(',),&,6'·+$%,7$7*(6
1RUPDWLYD
1RUPDWLYD
1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,QVWDOÃODFLRQVGH6DOXEULWDWGH9HQWLODFLy

(VFDOHV
(VFDOHV

+DELWDFLRQV
+DELWDFLRQV
(VUHTXHUHL[HQHQWUDGDLVRUWLGDSHUEXLWVDIDoDQDDO·H[WHULRURSDWL

9HQWLODFLyDPEEXLWVDIDoDQDDO·H[WHULRURDSDWLVHQFDGDSODQWDVHUYLGD

/DVXSHUItFLHGHYHQWLODFLyVHUjFRPDPtQLPXQWHUoGHODVXSHUItFLHG·LOÃOXPLQDFLyLQRPHQRUG·XQ
WUHQWHQV  GHODVXSHUItFLHHQSODQWDGHOORFDO

6XSHUItFLH QR PHQRU GH TXDWUHFHQWV FHQWtPHWUHV TXDGUDWV  FP  (Q HGLILFLV GH ILQV D TXDWUH
SODQWHVHVSRGUDQVXEVWLWXLUHOVEXLWVSHUOXFHUQDULVSUDFWLFDEOHVDO·H[WHULRUDPEXQDVXSHUItFLHQR
PHQRUGHGRVWHUoRV  GHODVXSHUItFLHHQSODQWDGHO·HVFDOD

&XLQHV
&XLQHV
(V UHTXHUHL[ YHQWLODFLy DPE ILQHVWUD LR SRUWD HQ IDoDQD D O·H[WHULRU R D SDWL DPE GRV PHWUHV GH
FRVWDWPtQLP
/DVXSHUItFLHGHYHQWLODFLyVHUjFRPDPtQLPXQWHUo  GHODVXSHUItFLHG·LOÃOXPLQDFLyLQRPHQRU
G·XQWUHQWHQV  GHODVXSHUItFLHHQSODQWD
6LHOFRQVXPpVGHFRPEXVWLEOHVzOLGROtTXLGHVQHFHVVLWD


(QWUDGDG·DLUHDPEEXLWVDO·H[WHULRU

/D VXSHUItFLH G·HQWUDGD HV FDOFXODUj VHJRQV QRUPD 17(,69 L VH VLWXDUj DPE HO VHX YRUDLQIHULRU D
XQDGLVWjQFLDGHOVzOQRPDMRUGHGHXFHQWtPHWUHV FP 
6RUWLGDG·DLUHPLWMDQoDQWFRQGXFWHYHUWLFDOGHWUHWIRUoDW
6LHOFRQVXPpVGHFRPEXVWLEOHJDVyVHVUHTXHUHL[


(QWUDGDG·DLUHDPEEXLWDO·H[WHULRU

/DVXSHUItFLHHVFDOFXODVHJRQV1RUPD17(,69LVHVLWXDUjDPEHOVHXYRUDLQIHULRUDXQDGLVWjQFLD
GHOVzOQRPDMRUGHWUHQWDFHQWtPHWUHV FP 
6RUWLGDG·DLUHPLWMDQoDQWFRQGXFWHYHUWLFDOGHWUHWIRUoDWSHUDVSLUDFLyHVWjWLFD6LHOJDVpVPpVGHQV
TXH O·DLUH HV GLVSRVDUjD PpV D PpV G·XQ RULILFL R FRQGXFWH DPE SHQGHQW GHVFHQGHQW FRPXQLFDW
DPEO·H[WHULRUDPEODVHYDSDUWLQIHULRUDOQLYHOOGHOVzOGHOORFDOLDPEXQDVHFFLyQRPHQRUGHYLQW
LFLQFFHQWtPHWUHVTXDGUDWV FP 

%DQ\V
%DQ\V

9(17,/$&,Ð'(6$/$6'(048,1(6
9(17,/$&,Ð'(6$/$6'(048,1(6
1RUPDWLYD
1RUPDWLYD
5HJODPHQWGH6HJXUHWDWSHUD3ODQWHVL,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHV
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV DSURYDW
SHO5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH

6DODVGH&DOGHUHV
6DODVGH&DOGHUHV
/D YHQWLODFLy GH OHV VDOHV GH FDOGHUHV KDXUj G·DWHQLUVH DO TXH GLVSRVHQ OHV ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV
&RPSOHPHQWjULHV ,7(  L  GHO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L OHV
1RUPHV81(81(L81(0
/D YHQWLODFLy GHOV ORFDOV GHVWLQDWV D FRQWHQLU JHQHUDGRUV GH FDORU SHU FRPEXVWLy Wp HO SURSzVLW
G·DVVHJXUDUG·XQFRVWDWO·DLUHQHFHVVDULSHUDODFRPEXVWLyLG·XQDOWUHFRVWDWXQDUHQRYDFLyG·DLUH
VXILFLHQWSHUDHOLPLQDUHYHQWXDOVDFXPXODFLRQVGHJDVRVLSURGXFWHVGHODFRPEXVWLyDOORFDOLDO
PDWHL[ WHPSV XQD WHPSHUDWXUD GHO ORFDO QR VXSHULRU D XQ YDORU TXH GHSHQGUj GH OHV FRQGLFLRQV
H[WHULRUVGHWHPSHUDWXUD
6LLQGLTXHPDPE©3ªODVXPDGHOHVSRWqQFLHVHVWULVGHOVJHQHUDGRUVGHFDORUFRQWLQJXGDHQHOIRFDO
HQ TXLORYDWV .:  HO FDEDO G·DLUH ©4ª HQ GHFtPHWUHV F~ELFV SHU VHJRQ GPV  QHFHVVDUL SHU D OD
FRPEXVWLyVHUjFRPDPtQLPLJXDOD
4 .3
RQ.pVXQFRHILFLHQWTXHGHSqQGHOWLSXVGHFRPEXVWLEOHLTXHWpHOVYDORUVVHJHQWV



3HUDORFDOH[WHULRU/DYHQWLODFLyV·HIHFWXDUjFRPHQHOFDVG·KDELWDFLRQVKDELWDEOHV



3HUDFRPEXVWLEOHVJDVRVRV GPVN:



3HUDORFDOLQWHULRU(VSUHYHXUjXQDHQWUDGDG·DLUHDPEUHL[HWDGHYHQWLODFLyGHVHFFLyQR
PHQRU GH GRVFHQWV FHQWtPHWUHV TXDGUDWV  FP  D OD SRUWD G·DFFpV D ORFDO YHQWLODW L
DPEHOVHXYRUDLQIHULRUDXQDGLVWjQFLDGHOVzOQRPDMRUGHGHXFHQWtPHWUHV FP (V
GLVSRVDUj WDPEp G·XQD VRUWLGD G·DLUH DPE FRQGXFWH YHUWLFDO GH WUHW IRUoDW PLWMDQoDQW
DVSLUDGRUHVWjWLF



3HUDFRPEXVWLEOHVOtTXLGV

GPVN:



3HUDFRPEXVWLEOHVVzOLGV

GPVN:

4XDUWVG·HVFRPEUDULHV
4XDUWVG·HVFRPEUDULHV
3HUDORFDOH[WHULRU


(QWUDGD G·DLUH DPE UHL[HWHV D O·H[WHULRU 6XSHUItFLH QR PHQRU G·XQ YLQWq   GH OD
VXSHUItFLH HQ SODQWD GHO ORFDO L VLWXDGHV DPE HO VHX YRUD LQIHULRU D XQD DOWXUD GHO VzO QR
PDMRUGHGHXFHQWtPHWUHV FP 



6RUWLGD G·DLUH XWLOLW]DQW HO FRQGXFWH G·DERFDPHQW R VL QR Q·KL KD GLVSRVDQW XQ FRQGXFWH
YHUWLFDOGHWUHWIRUoDWPLWMDQoDQWDVSLUDGRUHVWjWLF

3HUDORFDOLQWHULRU


(QWUDGD G·DLUH DPE UHL[HWHV GH YHQWLODFLy VLWXDGHV D OD SRUWD G·DFFpV D ORFDO YHQWLODW
6XSHUItFLHQRPHQRUG·XQYLQWq  GHODVXSHUItFLHHQSODQWDGHOORFDOLVLWXDGHVDPEHO
VHXYRUDLQIHULRUDXQDDOWXUDGHOVzOQRPDMRUGHGHXFHQWtPHWUHV FP 



6RUWLGD G·DLUH XWLOLW]DQW HO FRQGXFWH G·DERFDPHQW R VL QR Q·KL KD GLVSRVDQW XQ FRQGXFWH
YHUWLFDOGHWUHWIRUoDWPLWMDQoDQWDVSLUDGRUHVWjWLF

4XDUWVGHFRPSWDGRUV
4XDUWVGHFRPSWDGRUV
(V UHTXHUHL[ HQWUDGD G·DLUH DPE EXLWV D O·H[WHULRU 6XSHUItFLH QR PHQRU G·XQ YLQWq   GH OD
VXSHUItFLHHQSODQWDGHOORFDORVLQRQ·KLKDUHL[HWHVDORFDOYHQWLODWDPEXQDVXSHUItFLHHQSODQWD
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

KDYHQWWLQJXWHQFRPSWHO·H[FpVG·DLUHVREUHO·DLUHHVWHTXLRPqWULFLHOUHQGLPHQWGHFRPEXVWLy
(OFDEDOG·DLUHGHYHQWLODFLy©4YªGHODVDODGHPjTXLQHVHQGHFtPHWUHVF~ELFVSHUVHJRQ GPV 
VHUjFRPDPtQLPLJXDODOYDORUGRQDWSHUODIyUPXODHPStULFDVHJHQW
4Y $
RQ$pVODVXSHUItFLHHQSODQWDGHODVDODGHPjTXLQHVPHVXUDHQPHWUHVTXDGUDWV P 
4XDQHOFDEDOG·DLUHQHFHVVDULSHUDODFRPEXVWLy©4FªQRpVFRQGXwWSHUPLWMjGHFRQGXFWHVGHV
GHO·H[WHULRUGLUHFWDPHQWDOVFUHPDGRUVVLQyTXHDTXHVWVKRDVSLUHQGHOORFDOO·DLUHGHFRPEXVWLy
FRQWULEXHL[DODYHQWLODFLyGHODVDODGHPjTXLQHV(QDTXHVWFDVHOFDEDOWRWDOGHYHQWLODFLy©4Wª
HQGPVVHUjGRQDWFRPDPtQLPSHU
VL .3$
 4W .3$
6L .3$L$.3!$
4W $
VL .3$L$.3$
4W .3$
JDUDQWLQWHQWRWFDVXQFDEDOPtQLPLQWURGXwWLJXDOD$LXQFDEDOPtQLPUHVLGXDOLJXDOD$
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4XDQQRREVWDQWDL[zHOFDEDOG·DLUHQHFHVVDULSHUDODFRPEXVWLy©4FªpVGLUHFWDPHQWFRQGXwWGHV
GHO·H[WHULRUDOVFUHPDGRUVSHUPLWMjGHFRQGXFWHVHOFDEDOGHYHQWLODFLyVHUjGRQDWSHUODIyUPXOD
4Y $
8QYHJDGDFDOFXODWHOFDEDOQHFHVVDULSHUDODYHQWLODFLyHVSDVVDDOGLPHQVLRQDPHQWGHOVHOHPHQWV
GHYHQWLODFLyUHL[HWHVFRQGXFWHVLYHQWLODGRUV
(OVRULILFLVG·HQWUDGDG·DLUHDWUDYpVGHOHVSDUHWVRGHOVFRQGXFWHVTXHGHVHPERTXHQHQHOVTXDUWV
GHFDOGHUHVWLQGUDQHOVHXFRVWDWLQIHULRUVLWXDWFRPDPj[LPDYLQWFHQWtPHWUHV FP GHOVzOOD
VHYDVHFFLyOOLXUHWRWDOHVGLPHQVLRQDUjDPEXQDYHORFLWDWGHO·DLUHPj[LPDGH]HURFRPDFLQTXDQWD
PHWUHVSHUVHJRQ PV VLODYHQWLODFLyQRV·HIHFWXDSHUPLWMDQVPHFjQLFV
4XDQ QR REVWDQW DL[z OD YHQWLODFLy pV IRUoDGD HO GLPHQVLRQDW GH OHV UHL[HWHV G·LPSXOVLy HV IDUj
DPEHOVPqWRGHVGHFjOFXOKDELWXDOV
/HV SUHVHV G·DLUH D O·H[WHULRU GH O·HGLILFL V·KDXUDQ GH GLPHQVLRQDU DPE HOV PDWHL[RV FULWHULV DEDQV
HVPHQWDWVLVHUSURYHwGHVGHGLVSRVLWLXVTXHQRSHUPHWLQO·HQWUDGDGHO·DLJXDGHSOXMDQLG·DQLPDOV
UDWHV RFRVVRVHVWUDQ\V
4XDQ O·HQWUDGD G·DLUH V·HIHFWXw D WUDYpV GHFRQGXFWHVDTXHVWV HV GLPHQVLRQDUDQDPEHOV PqWRGHV
GHFjOFXOKDELWXDOVVLJXLQRQRSURYHwWVGHPLWMDQVPHFjQLFVGHFLUFXODFLy
(QSDUWLFXODUOHV[DU[HVGHFRQGXFWHVGHVSURYHwGHVGHPLWMDQVPHFjQLFVGHFLUFXODFLyHVFDOFXODUDQ
GHWDOPDQHUDTXHODSqUGXDGHSUHVVLyHVWjWLFDGHOD[DU[DGHFRQGXFWHVGHVGHOD[LPSOHG·DLUHD
O·H[WHULRUILQVDOVRULILFLVDODVDODGHPjTXLQHVQRVLJXLVXSHULRUDWUHV3DVFDOV 3D SHUDOFDEDOGH
SURMHFWHDEDQVLQGLFDW
/HV [DU[HV GH FRQGXFWHV SURYHwGHV GH PLWMDQV PHFjQLFV GH FLUFXODFLy HV GLPHQVLRQDUDQ DPE XQD
SqUGXDGHSUHVVLyHVWjWLFDQRVXSHULRUD]HURFRPDVLV3DVFDOVSHUPHWUH 3DP 
(OVFRQGXFWHVQRSRGUDQWUDYHVVDUORFDOVKDELWDWV
(O IXQFLRQDPHQW GHOV FUHPDGRUV HVWDUj HQFODYDW DO IXQFLRQDPHQW GHOV PLWMDQV PHFjQLFV
HYHQWXDOPHQWXWLOLW]DWVSHUDO·DOLPHQWDFLyGHO·DLUHGHFRPEXVWLyHQHOVHQWLWTXHVLDTXHVWVPLWMDQV
PHFjQLFVHVSDUHQSHUTXDOVHYROUDyDWXUDUDQWDPEpHOVFUHPDGRUV
(QHOVFHQWUDOVWqUPLTXHVDOLPHQWDGHVSHUFRPEXVWLEOHVJDVRVRVODLQWURGXFFLyGHO·DLUHGHYHQWLODFLy
HVWDUj DVVHJXUDGD LQGHSHQGHQWPHQW GH OHV FRQGLFLRQV GH IXQFLRQDPHQW GHOV FUHPDGRUV HQ DOWUHV
SDUDXOHVODVDODGHPjTXLQHVGHXUjHVWDUVHPSUHYHQWLODGD

(OVHYHQWXDOVFRQGXFWHVGHFRQQH[LyHQWUHOHVUHL[HWHVG·HYDFXDFLyLO·DLUHH[WHULRUHVGLPHQVLRQDUDQ
DPEXQDVHFFLyWUDQVYHUVDOLJXDORVXSHULRUDODVHFFLyQHWDGHOVRULILFLVG·HYDFXDFLy
6LFRPDFRQGXFWHG·HYDFXDFLyV·XWLOLW]pVHOSDWLTXHFRQWpHOVFRQGXFWHVG·HYDFXDFLyGHOVSURGXFWHV
GH OD FRPEXVWLy DTXHVW GHXUj HVWDU SURYHwW HQ OD VHYD EDVH G·XQ GLVSRVLWLX TXH OLPLWL HO WUHW
G·RULJHQWqUPLFTXHHVSURYRFDGHWDOPDQHUDTXHHOFDEDOWLQJXLXQYDORULJXDORLQIHULRUDOGRQDW
SHUODIyUPXOD
4Y $
(OVFRQGXFWHVHVWDUDQFRQVWLWXwWVGHPDWHULDOVLQFRPEXVWLEOHVLQRSRGUDQWUDYHVVDUORFDOVGHVWLQDWVD
DOWUHVXVRVDPHQ\VTXHHOVHXSDVDWUDYpVGHOVHOHPHQWVGHOLPLWDQWVGHODVDODGHFDOGHUHVHVWLJXL
SHUIHFWDPHQW VHJHOODW DPE PDWHULDO UHVLVWHQW DO IRF WLSXV GH  PLQXWV L GLVSRVLQ GH VLVWHPHV
DXWRPjWLFVGHFRPSDUWLPHQWDFLyTXHLPSHGHL[LQODSURSDJDFLyGHOIRFDOVHXWUDYpVG·XQORFDODXQ
DOWUH
(VUHFRPDQDHYLWDUODLQWURGXFFLyG·DLUHSHUPLWMDQVPHFjQLFVLXWLOLW]DUHQODPHVXUDTXHHVSXJXL
OD YHQWLODFLy QDWXUDO /D YHQWLODFLy QDWXUDO pV REOLJDWzULD SHU D FHQWUDOV WqUPLTXHV DPE SRWHQFLDO
LJXDORVXSHULRUDPLOTXLORYDWV N: 

6XEFHQWUDOV7qUPLTXHV
6XEFHQWUDOV7qUPLTXHV
(OVORFDOVGHVWLQDWVDDOORWMDUEHVFDQYLDGRUVGHFDORUDFXPXODGRUVERPEHVFROÃOHFWRUVHWFGHXHQ
VHU YHQWLODWV D OD IL G·DVVHJXUDU O·HOLPLQDFLy G·HOHYDGHV WHPSHUDWXUHV LKXPLWDWV LHQFRQVHTqQFLD
PDOHVRORUV
(OFDEDOGHYHQWLODFLyVHUjGRQDWHQGHFtPHWUHVF~ELFVSHUVHJRQ GPV SHU
4Y $
RQ$pVODVXSHUItFLHGHODVXEFHQWUDOPHVXUDHQP
(QFDVGHYHQWLODFLyQDWXUDOODVHFFLyOOLXUHGHOVRULILFLVG·LQWURGXFFLyG·DLUHVLWXDWVFRPHVGHVFULXHQ
HO SDUjJUDI  VXEDSDUWDW  G·DTXHVW &DStWRO HV GLPHQVLRQDUjDPE XQD YHORFLWDW GHO·DLUH GH
]HURFRPDFLQFPHWUHVSHUVHJRQ PV /DVHFFLyOOLXUHGHOVRULILFLVG·HYDFXDFLyVLWXDWVFRPHV
GHVFULXHQHOVSDUjJUDIVLVXEDSDUWDWG·DTXHVW&DSLWXORVHUjLJXDODO·DQWHULRU
(OV HYHQWXDOV FRQGXFWHV G·XQLy HQWUH RULILFLV L DPELHQW H[WHULRU HV GLPHQVLRQDUDQVHJXLQW HOV FULWHULV
GRQDWVHQHOSDUjJUDIDQWHULRU

&RP D FRPSOHPHQW QHFHVVDUL L LQGLVSHQVDEOH GH OHV HQWUDGHV GH O·DLUH GH YHQWLODFLy GHO TXDUWV GH
FDOGHUHVDODSDUWVXSHULRUG·DTXHVWHVGLVSRVDUDQXQVRULILFLVG·HYDFXDFLyG·DLUHDPEHOVHXFRVWDW
VXSHULRUDQRPpVGHYLQWFHQWtPHWUHV FP GHOVRVWUH

4XDQQRVLJXLSRVVLEOHXWLOLW]DUODYHQWLODFLyQDWXUDOLV·KDJLGHUHFyUUHUDODYHQWLODFLyIRUoDGDHOV
YHQWLODGRUVV·HPSODoDUDQDOFRQGXFWHG·H[WUDFFLyGHWDOPDQHUDTXHODVXEFHQWUDOTXHGLVHPSUHHQ
GHSUHVVLy

/DSRVLFLyUHODWLYDGHOVRULILFLVEDL[RVLDOWVVHUjWDOTXHODUHQRYDFLyG·DLUHLQWHUHVVLWRWHOYROXPGHOD
VDODGHPjTXLQHV

(OFDEDOVHUjO·LQGLFDWSHUODIyUPXOD4Y $LHOGLPHQVLRQDWGHUHL[HWHVLFRQGXFWHVHVIDUjVHJRQV
HOVPqWRGHVGHFjOFXOXVXDOV

6LODIRUPDGHOVRULILFLVpVUHFWDQJXODUHOFRVWDWPDMRUVHUjKRULW]RQWDO
/·HYDFXDFLy GH O·DLUH YLFLDW V·HIHFWXDUj VHQVH O·DMXGD GH PLWMDQV PHFjQLFV D WUDYpV G·RULILFLV TXH
FRPXQLTXLQDPEO·DLUHOOLXUHEHQGLUHFWDPHQWRDWUDYpVGHFRQGXFWHV
/DVHFFLyOOLXUHWRWDOGHOVRULILFLVGHODYHQWLODFLyVXSHULRUVHUjLJXDODOPHQ\VDODPHLWDWGHODVHFFLy
OOLXUHWRWDOGHOVRULILFLVG·HQWUDGDGHO·DLUH
6V 6H
TXDQO·HQWUDGDQRV·HIHFWXDSHUPLWMDQVPHFjQLFVLD6V $ GP 
RQ$pVODVXSHUItFLHGHODSODQWDGHOTXDUWVGHFDOGHUHVPHVXUDHQPHWUHVTXDGUDWVTXDQO·HQWUDGD
GHO·DLUHV·HIHFWXDSHUPLWMDQVPHFjQLFV
(Q WRW FDV HOV RULILFLV GH VRUWLGD G·DLUH WLQGUDQ XQD VHFFLy OOLXUH WRWDO QR LQIHULRU D GXHV FRPD FLQF
GHFtPHWUHVTXDGUDWV GP 
$ OD SDUW H[WHULRU GH O·HGLILFL HOV RULILFLV G·HYDFXDFLy GH FHQWUDOV DOLPHQWDGHV SHU FRPEXVWLEOHV
JDVRVRVKDXUDQGHVLWXDUVHHQXQDIDoDQDDXQDGLVWjQFLDGHTXDOVHYRODOWUDREHUWXUDVXSHULRUD
XQPHWUH P 
/HV UHL[HWHV H[WHULRUV KDXUDQ G·LPSHGLU O·HQWUDGD G·DLJXD DQLPDOV R REMHFWHV HVWUDQ\V HQ OHV
FRQGXFWHVGHFRQQH[LyDPEODFHQWUDORHQODPDWHL[DFHQWUDO

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

3ODQWHVUHIULJHUDGRUHV
3ODQWHVUHIULJHUDGRUHV
/DYHQWLODFLyGH/HV6DOHVGH0jTXLQHVSHUDHTXLSVIULJRUtILFVKDXUjG·DWHQLUVHDOTXHGLVSRVHQOHV
,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV ,7(  L  GHO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV
7qUPLTXHVDOV(GLILFLVLHQOD1RUPD81(,;
(OVORFDOVGHVWLQDWVDDOORWMDUSODQWHVUHIULJHUDGRUHVG·DLJXDRXQDOWUHIOXLGIULJRUtILFVHUDQYHQWLODWV
SHUPLWMjGHGRVVLVWHPHVLQWHUGHSHQGHQWVLDPEIXQFLRQVVHSDUDGHV
(OSULPHUVLVWHPDWLQGUjODIXQFLyGHUHQRYDUO·DLUHGHOORFDOSHUPLWMDQVQDWXUDOVDWUDYpVG·RULILFLV
HQFRPXQLFDFLyDPEO·H[WHULRUGLUHFWDPHQWRDWUDYpVGHFRQGXFWHV
(O VHJRQ VLVWHPD LQWHUYLQGUj QRPpV HQ FDV G·HPHUJqQFLD SURYRFDQW O·DFFLy G·XQ YHQWLODGRU
G·H[WUDFFLy TXH DFFLRQDW SHU XQ GHWHFWRU GH IXJD GHO IOXLG IULJRUtILF H[SXOVDUj D O·H[WHULRU O·DLUH
SURFHGHQWGHOVRULILFLVGHYHQWLODFLyQDWXUDO
/DVHFFLyOOLXUHGHOVRULILFLVGHYHQWLODFLyQDWXUDOHQGHFtPHWUHVTXDGUDWV GP VHUjGRQDGDSHUOD
IyUPXOD
6 $
RQ$pVODVXSHUItFLHGHODVDODGHPjTXLQHVHQPHWUHVTXDGUDWV
/DPHLWDWGHODGLWDVXSHUItFLHHVGLVSRVDUjDPEHOVHXFRVWDWLQIHULRUDQRPpVGHYLQWFHQWtPHWUHV
FP GHOVzOO·DOWUDPHLWDWHVGLVSRVDUjHQFRUUHVSRQGqQFLDGHOVRVWUHDPEHOVHXFRVWDWVXSHULRU
DQRPpVGHYLQWFHQWtPHWUHVGHOPDWHL[
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

6LODIRUPDGHOVRULILFLVpVUHFWDQJXODUHOFRVWDWPDMRUVHUjKRULW]RQWDO

([SUHVVDQW DTXHVWD TXDQWLWDW SHU D OD SRWqQFLD DOV ERUQV GH O·DOWHUQDGRU WHQLQW HQ FRPSWH HO
UHQGLPHQWGHWUDQVIRUPDFLyG·HQHUJLDPHFjQLFDDHQHUJLDHOqFWULFDYDULDEOHDPEODJUDQGjULDGHOD
PjTXLQDUHVXOWDTXHOHVQHFHVVLWDWVG·DLUHGHFRPEXVWLyHVWDQFRPSUHVHVHQWUHHOVGRVH[WUHPVGH
GXHVFRPDYXLW  DWUHVFRPDGRV  1PN:KRHQHOVLVWHPDGHPHVXUHV6,]HURFRPD
YXLW  D]HURFRPDQRX  1GP.-

(OVRULILFLVDOWLVRWDHVGLVSRVDUDQGHFRVWDWVRSRVDWVGHODVDODGHPjTXLQHVGHWDOIRUPDTXHOD
UHQRYDFLyG·DLUHLQWHUHVVLDWRWHOYROXPGHOORFDO
(OVRULILFLVFRPXQLFDUDQDPEO·DPELHQWH[WHULRUSUHIHUHQWPHQWGHIRUPDGLUHFWD(QHOFDVTXHDL[t
QR SRJXpV VHU HOV RULILFLV HV FRPXQLFDUDQ DPE O·H[WHULRU SHU PLWMj GH FRQGXFWHV L DTXHVWV HV
GLPHQVLRQDUDQDPEXQDVHFFLyWUDQVYHUVDOLJXDORVXSHULRUDODVHFFLyQHWDGHOVRULILFLVDPETXqHV
FRQQHFWHQ

4XDQW D OD SRWqQFLD GLVVLSDGD SHO FRQMXQW PRWRU JHQHUDGRU HQ O·DPELHQW DTXHVWD VRO HVWDU
FRPSUHVD HQWUH O·XQ   L HO GRV   SHU FHQW   GH OD SRWqQFLD HQ ERUQV GH O·DOWHUQDGRU (O FDEDO
G·DLUHHVGHWHUPLQDUjDPEODIyUPXOD

(OVFRQGXFWHVVHUDQFRQVWUXwWVDPEPDWHULDOVLQFRPEXVWLEOHVLQRSRGUDQWUDYHVVDUORFDOVGHVWLQDWVD
DOWUHVXVRVDPHQ\VTXHHOVHXSDVDWUDYpVGHOVHOHPHQWVGHOLPLWDQWVGHODVDODGHPjTXLQHVHVWLJXL
SHUIHFWDPHQWVHJHOODWDPEPDWHULDOUHVLVWHQWDOIRFWLSXVGHFHQWYXLWDQWD  PLQXWVLGLVSRVLQGH
VLVWHPHVDXWRPjWLFVGHFRPSDUWLPHQWDFLyTXHLPSHGHL[LQODSURSDJDFLyGHOIRFDOVHXWUDYpVG·XQ
ORFDODXQDOWUH

T ÃDÃ3¨7
RQ T pV HO FDEDO G·DLUH HQ GHFtPHWUHV F~ELFV SHU VHJRQ GPV  3 OD SRWqQFLD DOV ERUQV GH
O·DOWHUQDGRUHQTXLORYDWV N: DOSHUFHQWDWJHGHSqUGXHVHQGHFLPDOVGRQDWSHOIDEULFDQW"7HOVDOW
Pj[LPDGPLVVLEOHGHODWHPSHUDWXUDDPELHQWVREUHODWHPSHUDWXUDGHO·DLUHH[WHULRUTXDQO·HTXLS
HVWLJXLIXQFLRQDQWLTXHQRVREUHSDVVDUjHOYDORUGH.

(OYHQWLODGRUG·H[WUDFFLySHUDODYHQWLODFLyGHOVHJRQVLVWHPDWLQGUjXQFDEDOHQGHFtPHWUHVF~ELFV
SHUVHJRQ GPV GRQDWSHUODIyUPXOD

(O FDEDO WRWDO GH YHQWLODFLy VXPD GHOV GRV DQWHULRUPHQW HVPHQWDWV V·HQWUHJDUj DO ORFDO SHU PLWMj
G·XQDREHUWXUDHQFRPXQLFDFLyDPEO·H[WHULRUGLUHFWDPHQWRDWUDYpVGHFRQGXFWHV

T &

/D VXSHUItFLH OOLXUH GH O·REHUWXUD HV FDOFXODUj DPE XQD YHORFLWDW Pj[LPD GH O·DLUH GH ]HUR FRPD
FLQTXDQWDPHWUHVSHUVHJRQ PV LHOVHYHQWXDOVFRQGXFWHVGHFRPXQLFDFLyDPEO·H[WHULRUQR
WLQGUDQXQDSqUGXDGHFjUUHJDVXSHULRUDWUHV3DVFDOV 3D 

RQ&pVODFjUUHJDGHIOXLGIULJRULJHQH[SUHVVDGDHQTXLORVGHO·HTXLSIULJRUtILFTXHODWLQJXLPDMRU
/DSUHVDG·DLUHGHOYHQWLODGRUKDXUjGHVLWXDUVHHQFRUUHVSRQGqQFLDGHOVzOGHODVDODGHPjTXLQHV
SHOIHWTXHHOVIOXLGVIULJRUtJHQVXWLOLW]DWVHQHOVHTXLSVIULJRUtILFVGHFRPSUHVVLyWHQHQJHQHUDOPHQW
XQD GHQVLWDW VXSHULRU D OD GH O·DLUH JUXS SULPHU   4XDQ HO IOXLG IULJRULJHQ VLJXL PpV OOHXJHU TXH
O·DLUH DPRQtDFSHUH[HPSOH ODSUHVDV·LQVWDOÃODUjHQFRUUHVSRQGqQFLDGHOVRVWUH

1RREVWDQWDL[zVLODLPSXOVLyG·DLUHKDJXpVGHVHUIRUoDGDHOGLPHQVLRQDWGHODUHL[HWDG·LPSXOVLy
LGHOVFRQGXFWHVV·HIHFWXDUjDPEHOVPqWRGHVGHFjOFXOKDELWXDOVDPESqUGXDGHSUHVVLyHVWjWLFDD
OHVFRQGXFWHVQRVXSHULRUD]HURFRPDVLV3DVFDOVSHUPHWUH 3DP 

(OV FRQGXFWHV HV GLPHQVLRQDUDQ VHJXLQW HOV PqWRGHV XVXDOV DVVXPLQW XQD SqUGXD GH FjUUHJD GH
]HURFRPDVLV3DVFDOVSHUPHWUHV 3$P 

/DSDUWG·DLUHLPSXOVDWFRUUHVSRQHQWDODFDORUSURGXwGDSHUO·HTXLSV·H[SXOVDUjDO·H[WHULRUEpSHU
PLWMDQV QDWXUDOV Ep SHU PLWMDQV PHFjQLFV VHJXLQW SHU DO GLPHQVLRQDW G·RULILFLV L FRQGXFWHV HOV
PDWHL[RVFULWHULVPDUFDWVDQWHULRUPHQWSHUDOD[DU[DG·LPSXOVLy

'·DFRUGDPEHO5HJODPHQWGH6HJXUHWDWSHUD3ODQWHVL,QVWDOÃODFLRQV)ULJRUtILTXHVWRWDLQVWDOÃODFLy
IULJRUtILFD TXH HPSUL XQ UHIULJHUDQW GHO JUXS Q R U R XQ UHIULJHUDQW GHO JUXS U DPE XQD
FRQFHQWUDFLyVXSHULRUDOVYDORUVGHOD7DXOD,GHOD,QVWUXFFLy0,,) 9HXUH,QVWUXFFLy0,GHO
PDWHL[5HJODPHQWSXQW KDXUjGLVSRVDUGHFRPDPtQLPXQGHWHFWRUGHIXJXHVLQVWDOÃODWDOD
]RQDHQTXqH[LVWHL[LODPj[LPDFjUUHJDGHIOXLGIULJRULJHQ

(QWRWFDVODSRVLFLyGHOVRULILFLVG·LPSXOVLyLH[WUDFFLyKDXUjGHVHUWDOTXHWRWHOYROXPGHOORFDOTXH
DOORWMDHOJUXSHOHFWURJHQVLJXLLQWHUHVVDWSHOPRYLPHQWGHO·DLUH
(O UHIUHGDPHQW GHO UDGLDGRU GHO JUXS HOHFWURJHQ V·HIHFWXDUj SHU PLJ G·DLJXD R DLUH (Q DTXHVW
XOWLPR FDV VL HO JUXS HOHFWURJHQ HVWj DOORWMDW HQ XQ ORFDO WDQFDW O·DLUH GH UHIULJHUDFLyVHUj FRQGXwW
GHV GH O·H[WHULRU DO UDGLDGRU L G·DTXHVW D O·H[WHULRU XQ DOWUH FRS VHQVH HQWUDU HQ FRQWDFWH DPE
O·DPELHQW /D PjTXLQD HVWDUj HTXLSDGD SHO IDEULFDQW DPE YHQWLODGRU GH FLUFXODFLy GH O·DLUH GH
UHIUHGDPHQWGHOUDGLDGRU(VIDQRWDUTXHTXDQHOJUXSHOHFWURJHQKDGHIXQFLRQDUEHQVRYLQWpV
FRQYHQLHQWODUHFXSHUDFLyGHODFDORUGHO·DLUHDODVRUWLGDGHOUDGLDGRU

$TXHVWGHWHFWRUDEDQGDGHVHQ\DOLW]DUGHPDQHUDYLVLEOHLDXGLEOHO·H[LVWqQFLDGHTXDOVHYROIXJDGH
UHIULJHUDQWGHXUjSRVDUHQIXQFLRQDPHQWHOYHQWLODGRUG·H[WUDFFLy
4XDQ XQD VDOD GH PjTXLQHV FRQWLQJXL HTXLSV IULJRUtILFV G·DEVRUFLy HO UHIULJHUDQW GH OD TXDO HQWUH
GLQV OD FODVVLILFDFLyGHO 5HJODPHQW GH 6HJXUHWDW GH 3ODQWHVL ,QVWDOÃODFLRQV )ULJRUtILTXHV V·DSOLFDUDQ
OHV QRUPHV DEDQV LQGLFDGHV SDUjJUDI  6XEDSDUWDW  G·DTXHVW &DStWRO SHU D OD VHYD
YHQWLODFLy
1R REVWDQW DL[z VL HO UHIULJHUDQW pV DLJXD OD VDOD GH PjTXLQHV HV YHQWLODUj FRP XQD VXEFHQWUDO
WqUPLFD
(QHOVFDVRVHQTXqHVWjSHUPHVDHQFDUDTXHQRUHFRPDQDGDODLQVWDOÃODFLyGHJUXSVIULJRUtILFVL
FDOGHUHVHQXQDPDWHL[DVDODGHPjTXLQHVHQHGLILFLVH[HPSWV 9HXUH5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQVGH
&DOHIDFFLy &OLPDWLW]DFLy L $LJXD &DOHQWD SHU D XVRV VDQLWDULV D IL GH UDFLRQDOLW]DU HO VHX FRQVXP
HQHUJqWLF,7,&SXQWODYHQWLODFLyFRPSOLUjDPEHOVUHTXHULPHQWVPpVH[LJHQWVHQWUHHOVSXQWV
L
(QHOVFDVRVGHVDODGHPjTXLQHVGHWLSXVPL[WODYHQWLODFLyKDXUjGHVHUQDWXUDO

*UXSV(OHFWUzJHQV
*UXSV(OHFWUzJHQV
(OV ORFDOV GHVWLQDWV D FRQWHQLU HTXLSV GH SURGXFFLy G·HQHUJLD HOqFWULFD SHU PRWRUV HQGRWqUPLFV GH
FLFOH'LqVHOQHFHVVLWHQHVWDUYHQWLODWVSHUFRPSOLUDPEOHVIXQFLRQVVHJHQWV


$OLPHQWDUHOPRWRUDPEO·DLUHGHFRPEXVWLy



(OLPLQDUODFDORUSURGXwGDSHUOHVSqUGXHV



5HIUHGDUHOUDGLDGRUHYHQWXDOPHQW

(O FDEDO G·DLUH QHFHVVDUL SHU D OD FRPEXVWLy HV FDOFXOD VREUH OD EDVH GH OHV GDGHV GHO IDEULFDQW
1RUPDOPHQW HO FRQVXP GH FRPEXVWLEOH HVWj FRPSUqV HQWUH FHQW FLQTXDQWD   L FHQW YXLWDQWD
 JU&9ÃKODTXDOFRVDVLJQLILFDUHVSHFWLYDPHQWGHGXHVFRPDTXDWUH  DGXHVFRPDYXLW
 1PN: K  G·DLUH GH FRPEXVWLy HQ FRQGLFLRQV HVWjQGDUG  SHU FDGD TXLORYDW KRUD N:K 
G·HQHUJLDHQWUHJDGDSHOPRWRUDO·DOWHUQDGRU
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

4XDQODYHQWLODFLyGHOORFDOV·HIHFWXwSHUPLWMDQVPHFjQLFVHOVYHQWLODGRUVHVWDUDQHQFODYDWVDPEHOV
HTXLSVGHWDOPDQHUDTXHHQWULQHQIXQFLRQDPHQWHQHOPRPHQWGHO·HQWUDGDHQIXQFLRQDPHQWGHOV
JUXSVLV·DWXULQXQTXDUWG·KRUDGHVSUpVFRPDPj[LPGHODSDUDGDGHOVPDWHL[RV

9(17,/$&,Ð'(*$5$7*(6
9(17,/$&,Ð'(*$5$7*(6
1RUPDWLYD
1RUPDWLYD
5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV DSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH

9HQWLODFLy
9HQWLODFLy
/DYHQWLODFLyQDWXUDORIRUoDGDHVWDUjSURMHFWDGDDPEODVXILFLHQWDPSOLWXGSHULPSHGLUO·DFXPXODFLy
GHYDSRUVRJDVRVQRFLXVHQSURSRUFLyVXSHULRUDOHV[LIUHVTXHDVVHQ\DODHO5HJODPHQWG·$FWLYLWDWV
0ROHVWHV
6·HQWpQ SHU YHQWLODFLy QDWXUDO DTXHOOD HQ TXq KL KD XQ PHWUH TXDGUDW GH VHFFLy HQ HOV EXLWV R
FRQGXFWHVG·DLUHLJSHUFDGDGRVFHQWVPHWUHVTXDGUDWV P GHVXSHUItFLHGHOORFDOLFDSSXQW
GHJDUDWJHHVWLJXLDPpVGHYLQWLFLQFPHWUHV P G·XQGHOVHVPHQWDWVEXLWV
6·HQWpQSHUYHQWLODFLyIRUoDGDDTXHOOFRQMXQWG·HOHPHQWVTXHJDUDQWHL[LQXQHVFRPEUDWFRPSOHWGHOV
ORFDOV OHV ERTXHV G·DVSLUDFLy GHO TXDO HVWLJXLQ GLVSRVDGHV GH PDQHUD TXH FDS SXQW GHO JDUDWJH
HVWLJXLDPpVGHYLQWLFLQFPHWUHV P G·XQDG·HOOHV
(OV JDUDWJHV L DSDUFDPHQWV VXEWHUUDQLV XELFDWV HQ SDWLV HV YHQWLODUDQ QHFHVVjULDPHQW SHU
[HPHQHLHVTXHFRPSOHL[LQOHVFRQGLFLRQVDEDQVDVVHQ\DODGHV
/DTXDQWLWDWG·DLUHQHFHVVDULSHUYHQWLODUXQJDUDWJHVHUjHOPDMRUGHOVGRVYDORUVVHJHQWV
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð



6LV  UHQRYDFLRQVDO·KRUDGHOYROXPWRWDOGHO·DSDUFDPHQW





4XLQ]HPHWUHVF~ELFVSHUKRUDPHWUHVTXDGUDWV PKÃP GHODVXSHUItFLHHQSODQWDGHO
JDUDWJH

6·LQVWDOÃODUj XQD UHL[HWD R ERFD G·H[WUDFFLy SHU FDGD WUHV XULQDULV L XELFDGD D OD VHYD
SURMHFFLyYHUWLFDO



(VSRGUDQLQVWDOÃODUPpVHOHPHQWVG·H[WUDFFLySURFXUDQWORVGLVSRVDUDOSHUtPHWUHGHOORFDO
LHOPpVDOOXQ\DWSRVVLEOHGHO·DFFpVDDTXHVW



6·HYLWDUDQHOVFRUUHQWVG·DLUHVXSHULRUVD]HURFRPDYLQWLFLQFPHWUHVSHUVHJRQ ·PV 
GHYHORFLWDW

4XDQHOJDUDWJHV·XELTXLHQSODQWDVRWHUUDQLVHUjREOLJDWRULXQVLVWHPDGHYHQWLODFLyIRUoDGD
(OV H[WUDFWRUV HV GLVSRVDUDQ HQ FRQMXQWV GH GRV SHUTXq FDS ]RQD GH O·DSDUFDPHQW TXHGL VHQVH
YHQWLODFLy HQ FDV G·XQD DYDULD G·XQ GHOV HTXLSV (Q DTXHVWD GLVSRVLFLy LHQ FDV G·HYDFXDU D XQ
FRQGXFWHFRP~FDGDH[WUDFWDUGLVSRVDUjG·XQDUHL[HWDGHVREUHSUHVVLy
/HVUHL[HWHVG·H[WUDFFLyWLQGUDQFRPSRUWHVGHUHJXODFLy
(OV FRQGXFWHV GH GLVWULEXFLy GLQV HO JDUDWJH HV UHDOLW]DUDQ HQ [DSD G·DFHU JDOYDQLW]DGD L HOV
G·H[SXOVLyDO·H[WHULRUDPpVDPpVSRGUDQUHDOLW]DUVHHQIjEULFDGHPDySHUIRUDWHVTXHUGHMDWSHU
DPEGyVFRVWDWV

1R HV SHUPHWUj TXH OD [DU[D GH FRQGXFWHV G·H[WUDFFLy R LPSXOVLy GHOV QHWHMD HV FRPSDUWHL[L DPE
DOWUHVORFDOVGHGLVWLQW~V
/DYHQWLODFLyHQYHVWXDULVHVUHDOLW]DUjGHODPDWHL[DPDQHUDTXHODGHVFULWDSHUDOVQHWHMDWHQLQWHQ
FRPSWHDPpVDPpVHOVSXQWVVHJHQWV


6·LQVWDOÃODUjXQDERFDG·H[WUDFFLyHQFDGDFDELQDWDQFDGDGHGXW[D

/·DLUH H[WUHW SHO YHQWLODGRU VHUj FRQGXwW D OD FREHUWD GH O·HGLILFL HQ XQD ]RQD GLVWDQW DOPHQ\V GHX
PHWUHV P GHTXDOVHYROILQHVWUDRSUHVDG·DLUHH[WHULRU



(QFDVGHFDELQHVGHGXW[DDPEVRVWUHREHUWHVSRGUjLQVWDOÃODUXQDUHL[HWDSHUFDGDGXHV
FDELQHV

(OQLYHOOGHVRUROOSURGXwWSHUODLQVWDOÃODFLyQRVXSHUDUjHOVG%$GLQVHOJDUDWJH/DWUDQVPLVVLyGH
VRUROORVDDOWUHVORFDOVHVWDUjOLPLWDGDSHUO·2UGHQDQoD*HQHUDOHQ3URWHFFLyGHO0HGL$PELHQW8UEj



6·LQVWDOÃODUDQ ERTXHV R UHL[HWHV G·H[WUDFFLy D OD SURMHFFLy YHUWLFDO GH OHV WDTXLOOHV D UDy
G·XQDSHUFDGDFLQFWDTXLOOHV



(QFDVGHVHUQHFHVVDULXQVLVWHPDG·LPSXOVLyG·DLUHOHVUHL[HWHVHVGLVSRVDUDQDOHV]RQHV
FHQWUDOVGHOVORFDOV

6LVWHPHVGHGHWHFFLyLPHVXUDGHPRQz[LGGHFDUERQL
6LVWHPHVGHGHWHFFLyLPHVXUDGHPRQz[LGGHFDUERQL
7RWDLQVWDOÃODFLyGHYHQWLODFLyIRUoDGDFRPSWDUjDPEXQVLVWHPDGHGHWHFFLyLPHVXUDGH&2TXH
DFWLYLHOVYHQWLODGRUVDFLQTXDQWD  SSPLG·XQVHQ\DOG·DODUPDDFHQW  SSP
(OV HTXLSV GH FRQWURO SHU D OD GHWHFFLy L PHVXUD GHOV QLYHOOV GH PRQz[LG GH FDUERQL HQ HOV SDVVRV
LQIHULRUV GHYHKLFOHVHV FRPSOLUDQ OHV HVSHFLILFDFLRQV WqFQLTXHV TXHV·HVWDEOHL[HQ HQ HO 5HLDO 'HFUHW
GHOGH1RYHPEUHVHVXEMHFWDUDQDOVSUHFHSWHVUHFROOLWVHQOD1RUPD81(,;
©6LVWHPHVGHFRQWUROLPHVXUDGHODGHWHFFLyGHPRQz[LGGHFDUERQLªKDYHQWG·HVWDUKRPRORJDWV
SHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD
3HUDVVHJXUDUXQIXQFLRQDPHQWHILFDoGHODLQVWDOÃODFLyLIDFLOLWDUHOVHXPDQWHQLPHQWOHVXQLWDWVGH
GHWHFFLy GH PRQz[LG GH FDUERQL KDXUDQ GH VHU HOHFWUzQLTXHV SUHIHUHQWPHQW DPE VHQVRUV G·DOWD
VHQVLELOLWDW L VHOHFWLYLWDW SHU DO PRQz[LG GH FDUERQL $TXHVWHV XQLWDWV DQLUDQ FRQQHFWDGHV D XQD
FHQWUDOGHFRQWUROTXHSRVDUjDXWRPjWLFDPHQWHQIXQFLRQDPHQWHOVDGHTXDWVVLVWHPHVGHYHQWLODFLy
$PpVGHOVLVWHPDDXWRPjWLFGHFRQWUROODLQVWDOÃODFLyGHGHWHFFLyGHPRQz[LGGHFDUERQLGLVSRVDUj
GHFRQWUROPDQXDOGHIXQFLRQDPHQWDPELQWHUUXSWRUKRUDULDILGHSURJUDPDUODVHYDSRVDGDHQ
PDU[D DPE LQGHSHQGqQFLD GH OHV FRQQH[LRQV TXH SXJXLQ GHULYDUVH HQ IXQFLy GHOV QLYHOOV GH
FRQFHQWUDFLyHVWDEOHUWVSHUDOVHXIXQFLRQDPHQWDXWRPjWLF
(OVGHWHFWRUVGHPRQz[LGGHFDUERQLV·LQVWDOÃODUDQDUDyG·XQ  SHUFDGDWUHVFHQWVPHWUHVTXDGUDWV
P GHVXSHUItFLHG·DSDUFDPHQWQLFDS]RQDG·HVWDFLRQDPHQWHVWDUjDPpVGHGHXPHWUHV 
P G·XQGHWHFWRU

9(17,/$&,Ð(1(',),&,6(63257,86
9(17,/$&,Ð(1(',),&,6(63257,86
1RUPDWLYD
1RUPDWLYD

4XDQ HVWLJXL SUHYLVWD OD XWLOLW]DFLy GHOV YHVWXDULV D O·KLYHUQ DTXHVWV GLVSRVDUDQ G·XQ VLVWHPD GH
FDOHIDFFLyTXHSHUPHWLPDQWHQLUODWHPSHUDWXUDHQWUHYLQWLYLQWLWUHVJUDXVFHQWtJUDGV & 
(QDTXHVWVFDVRVH[LVWLUjXQDFRQGXFFLyG·H[WUDFFLyG·DLUHTXHV·HYDFXDUjDO·H[WHULRULGLVVHQ\DGD
DPE HOV PDWHL[RV FULWHULV DOV LQGLFDWV DQWHULRUPHQW /D [DU[D GH FRQGXFWHV SHU D FDOHIDFFLy
GLVSRVDUDQOHVVHYHVUHL[HWHVG·LPSXOVLyDOHV]RQHVFHQWUDOVGHOORFDOLOHVGHUHWRUQDOSHUtPHWUHLHO
PpVDOOXQ\DGHVGHOHVG·H[WUDFFLy
1R HV SHUPHWUj TXH OD [DU[D GH FRQGXFWHV G·H[WUDFFLy LPSXOVLy R FDOHIDFFLy HV FRPSDUWHL[L DPE
DOWUHVORFDOVGLIHUHQWVGHOVGHYHVWXDULV

7RWVHOV1HWHMDL9HVWXDULVKDXUDQG·HVWDUHYLGHQWPHQWHQGHSUHVVLyUHVSHFWHDOVORFDOVDGMDFHQWV
(OVFDEDOVGHYHQWLODFLyHVWDUDQFRPSUHVRVGHFLQFDYLQWLGRVGHFtPHWUHVF~ELFVSHUVHJRQ D
GPV  SHU FDGD WDTXLOOD R GH GRV FRPD FLQF D FLQF GHFtPHWUHV F~ELFV SHU VHJRQ PHWUHV TXDGUDW
 D  GPVP  GH VXSHUItFLH HQ SODQWD GHO ORFDO (O FDEDO GH YHQWLODFLy GHO ORFDO FRPSOLUj
DPEGyVFULWHULV
(OFDEDOG·H[WUDFFLyWRWDOVHUjXQYLQWSHUFHQW  VXSHULRUDOG·LPSXOVLy
(OV OtPLWV LQIHULRUV LQGLFDWV SHU DOV FDEDOV G·LPSXOVLy PDL SRGUDQ VHU GLVPLQXwWV (OV OtPLWV VXSHULRUV
PDLSRGUDQVHUVREUHSDVVDWVVLO·DLUHG·LPSXOVLyQHFHVVLWDXQWUDFWDPHQWWqUPLF

9(17,/$&,Ð'(3,6&,1(6&2%(57(6
9(17,/$&,Ð'(3,6&,1(6&2%(57(6
$&,Ð'(3,6&,1(6&2%(57(6


5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV (GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV DSURYDW
SHU5HLDO'HFUHWGH'H-XOLROGH

1HWHMDL9HVWXDULV
1HWHMDL9HVWXDULV

(OFDEDOLPSXOVDWSHUODLQVWDOÃODFLyVHUj
T 3YLW +DLL+DLH 
RQ

/DIXQFLySULQFLSDOpVODG·HOLPLQDURORUVLUHGXLUHOJUDXG·KXPLWDWHQHOFDVSDUWLFXODUGHORFDOVDPE
GXW[HV
(Q OD QHWHMD OD YHQWLODFLy HV UHDOLW]DUj SHU H[WUDFFLy LQWURGXLQWVH O·DLUH HQ HOO SHU GHSUHVVLy GHOV
ORFDOVDQQH[RVDPEDTXHVWILVLHOFDEDOVXSHUDHOVGRVFHQWVYXLWDQWDGHFtPHWUHVF~ELFVSHUVHJRQ
GP·OVOHVGLVSRVDUjG·XQDUHL[HWDDODSRUWDG·HQWUDGDLVLpVVXSHULRUDVHWFHQWVGHFtPHWUHV
F~ELFVSHU VHJRQ  GPV  V·LQVWDOÃODUj XQ VLVWHPD PHFjQLF G·LPSXOVLy G·DLUH VHJRQV HOV FULWHULV
TXHV·H[SRVHQSHUDYHVWXDULV
/D GLVSRVLFLy GH OHV UHL[HWHV R ERTXHV G·H[WUDFFLy HQ OD QHWHMD HV UHDOLW]DUj VHJRQV HOV FULWHULV
VHJHQWV


(QFDGDFDELQDG·LQRGRUWDQFDGDV·LQVWDOÃODUjXQDUHL[HWDRERFDG·H[WUDFFLy



(QFDVGHFDELQHVDPEVRVWUHREHUWHVSRGUjLQVWDOÃODUXQDUHL[HWDSHUFDGDGXHVFDELQHV

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð



3YLW pV OD TXDQWLWDW WRWDO GH YDSRU G·DLJXD SURGXwGD WDQW SHU OHV SHUVRQHV VDQJXLQ\RO SHU
O·HYDSRUDFLyGHO·DLJXDGHODSLVFLQD$DTXHVWUHVSHFWHHVWLQGUDQHQFRPSWHOHVVHJHQWV
FRQGLFLRQVGHSURMHFWH

D

SHUDLQVWDOÃODFLRQVGHGLYHUVLy



DLUH




o

WHPSHUDWXUDVHFD

GH&D&

o

KXPLWDWUHODWLYD

GHD

DLJXDGH&DRF

E

SHUDLQVWDOÃODFLRQVHVSRUWLYHV



DLUH

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð



o

WHPSHUDWXUDVHFD

GH&D&

o

KXPLWDWUHODWLYD

GHD

>PV[3D 1P -
VV

/D SRWqQFLD DEVRUELGD 3DVFDOV 3$  HQ ZDWWV :  SHU XQ YHQWLODGRU pV OD SRWqQFLD PHVXUDGD D O·HL[
GHOYHQWLODGRU

DLJXDGH&D&

F

SHUDLQVWDOÃODFLRQVWHUDSqXWLTXHV



DLUH

/·HILFLqQFLDG·XQYHQWLODGRU©ηYªpVODUHODFLyHQWUHOHVSRWqQFLHVQHWDLDEVRUELGDDEDQVGHILQLGHV


o

WHPSHUDWXUDVHFD

GH&D&

o

KXPLWDWUHODWLYD

GHD



DLJXDGH&D&



+DLL  + pV OD GLIHUqQFLD HQWUH OD KXPLWDW DEVROXWD GH O·DPELHQW HQ JU.J  L OD KXPLWDW
DEVROXWDGHO·DLUHH[WHULRUTXHV·LQWURGXHL[HQ JU.J 

/D FRUED GH SUHVWDFLRQV G·XQ YHQWLODGRU D XQD FHUWD YHORFLWDW GH URWDFLy HQ USP R UDGV  pV OD
UHSUHVHQWDFLyJUjILFDGHOFDEDOHQIXQFLyGHODSUHVVLyWRWDOHOSXQWGHWUHEDOOSRWVHUTXDOVHYROGHOV
SXQWVGHODFRUED

&ODVVLILFDFLy
&ODVVLILFDFLy
(OV YHQWLODGRUV SRGHQ VHU FODVVLILFDWV HQ GRV JUDQV FDWHJRULHV YHQWLODGRUV FHQWUtIXJV L YHQWLODGRUV
D[LDOVVHJRQVODGLUHFFLyGHOIOX[HG·DLUHDWUDYpVGHOURGHW
(OVYHQWLODGRUVFHQWUtIXJVDOVHXWRUQVHVXEGLYLGHL[HQVHJRQVHOWLSXVGHURGHWHQ

(OV YDORUV G·+D  KXPLWDW DEVROXWD GH O·DLUH LQWHULRU  L + KXPLWDW DEVROXWD GH O·DLUH H[WHULRU 
V·REWHQHQ G·XQ GLDJUDPD SVLFRPqWULF R DPE PDMRU H[DFWLWXG G·XQD WDXOD SHUD OHV FRQGLFLRQV GH
SURMHFWHTXHV·HVWDEOHL[LQ(OYDORUG·+DLHQRKDGHVHUSUHVVREUHODEDVHGHOHVFRQGLFLRQVPtQLPHV
GHSURMHFWHDOKLYHUQTXDQODKXPLWDWDEVROXWDH[WHULRUpVWDPEpPtQLPDVLQyHQDOWUHVFRQGLFLRQV
TXH KDXUDQ GH VHU DWHQWDPHQW HVWXGLDGHV HQ IXQFLy GH OD FOLPDWRORJLD ORFDO L GH O·KRUDUL GH
IXQFLRQDPHQWGHODLQVWDOÃODFLyHVSRUWLYD
$ FDXVD GH OD HOHYDGD KXPLWDW UHODWLYD GHO ORFDO HOV FRQGXFWHV KDXUDQ GH VHU FRQVWUXwWV DPE
PDWHULDOVUHVLVWHQWVDO·R[LGDFLyFRPSHUH[HPSOHDOXPLQL39&SROLHWLOqR[DSDG·DFHUJDOYDQLW]DW
SLQWDGDDPEUHVLQDHSR[LLDPpVDPpVHOVGHUHWRUQKDXUDQG·HVWDUFRQYHQLHQWPHQWGUHQDWVSHU
HYLWDU TXH O·HYHQWXDO DLJXD TXH HV FRQGHQVL TXHGL DO LQWHULRU GHOV PDWHL[RV 1R HV SHUPHWUDQ HOV
FRQGXFWHVGHILEUDGHYLGUHDOHVFRQGXFWHVGHUHWRUQRH[WUDFFLy

9HQWLODGRU D[LDO FRPSRVW SHU XQ URGHW DPE jOHSV LQFOLQDWV UHVSHFWH D O·HL[ D TXq YD DGDSWDW HO
PRWRU(OVjOHSVVHUDQRULHQWDEOHVVHJRQVHOFDEDODH[WUHXUH

,QVWDOÃODFLy
,QVWDOÃODFLy
3HU D OD VHYD FROÃORFDFLy HV IL[DUj DPE VXSRUWV HOjVWLFV DPE HO VHX HL[ D XQD DOWXUD GH FHQW GHX
FHQWtPHWUHV FP VREUHHOVzOGHOORFDOLV·XQLUjDOFRQGXFWHGHOORFDOSHUPLWMjG·XQDFRQQH[Ly
HOjVWLFD
(VFRQQHFWDUjHOqFWULFDPHQWDWUDYpVGHOVERUQVDPEODOtQLDGHVHQ\DOLW]DFLyGHGHWHFWRUV

,QIRUPDFLy7qFQLFD
,QIRUPDFLy7qFQLFD

(O FDEDO G·DLUH ©Tª HQ PHWUHV F~ELFV SHU VHJRQ PV  PRJXW SHO YHQWLODGRU HV PHVXUD HQ OHV
FRQGLFLRQVDO·DVSLUDFLyGHOYHQWLODGRU

&DGDYHQWLODGRUKDXUjG·HVWDUSURYHwWG·XQDSODFDG·LGHQWLILFDFLyTXHHQFDUjFWHUVFODUVLLQGHOHEOHV
LQGLTXLOHVGDGHVVHJHQWV

(OVDOWGHSUHVVLyWRWDOGHOYHQWLODGRU´3'µHQ 3D 1P pVODGLIHUqQFLDHQWUHODSUHVVLyWRWDODOD
GHVFjUUHJDPHQ\VODSUHVVLyWRWDODO·DVSLUDFLyGHOYHQWLODGRU
/DSUHVVLyGLQjPLFDGHOYHQWLODGRU´3'µHQ3DVFDOV 3$ pVODSUHVVLyFRUUHVSRQHQWDODYHORFLWDWPLWMD
GHGHVFjUUHJDGHILQLGDDOVHXWRUQFRPHOFDEDOGLYLGLWSHUO·jUHDGHODVXSHUItFLHGHGHVFjUUHJD
(OVDOWGHSUHVVLyHVWjWLFDGHOYHQWLODGRU©SªHQ3DVFDOV 3$ pVODGLIHUqQFLDHQWUHHOVDOWGHSUHVVLy
WRWDO©SªPHQ\VODSUHVVLyGLQjPLFD©3$

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

5RGHWDPEjOHSVDHURGLQjPLFV

9HQWLODGRUFHQWULIXJRFRPSRVW SHU URGHW DPE PRWRU LQFRUSRUDW L DPESDOHWHV R jOHSV 3RUWDUj XQD
HQYROWDQW TXH FDQDOLW]D O·DLUH YLFLDW HQ GLUHFFLy SHUSHQGLFXODU DO VHX HL[ (V SURFXUDUj TXH OD VHYD
YHORFLWDWQRVREUHSDVVLOHVPLOFLQFFHQWHV  USP

*HQHUDOLWDWV
*HQHUDOLWDWV

/D SRWqQFLD QHWD ©3© ª! HQ ZDWWV :  G·XQ YHQWLODGRU pV HO SURGXFWH GHO FDEDO SHO VDOW GH SUHVVLy
WRWDO

5RGHWDPEjOHSVFRUEDWFDSHQGDUUHUH



(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
LWXWLXV

9(17,/$'256
9(17,/$'256
(OYHQWLODGRUpVO·HOHPHQWSURSXOVRUGHTXDOVHYROVLVWHPDGHYHQWLODFLyHQWUHJDQWDO·DLUHHQHUJLDHQ
IRUPDHVWjWLFDLFLQqWLFD

5RGHWDPEjOHSVUDGLDOV



8Q DOWUH WLSXV GH YHQWLODGRUV VyQ HOV FHQWUtIXJV HQWXEDW DPE JXLHV GHIOHFWRUHV DOD VRUWLGD L HOV GH
VRVWUHDPEURGHWGHWLSXVFHQWUtIXJRD[LDO

(48,363(5$9(17,/$&,Ð
(48,363(5$9(17,/$&,Ð
,Ð
1RUPD7HFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,QVWDOÃODFLRQVGH6DOXEULWDW9HQWLODFLy 17(,69 

5RGHWDPEjOHSVFRUEDWFDSHQGDYDQW



(OV YHQWLODGRUV D[LDOV HV GLVWLQJHL[HQ VHJRQV HO VHX URGHW VLJXL R QR HQWXEDW TXDQ VyQ HQWXEDWV
SRGHQ R QR WHQLU XQHV JXLHV GHO OHFWRUHV DOD VRUWLGD GHO URGHW SHU HOLPLQDU HO PRYLPHQW URWDWRUL
LPSDUWLWDO·DLUHSHOPDWHL[

6·KDG·HYLWDUHOUHWRUQGHO·DLUHXWLOLW]DQWO·HVSDLHQWUHFREHUWDLIDOVVRVWUHDFDXVDGHODSUHVqQFLDGH
FDEOHVHOqFWULFVLHOHPHQWVPHWjOÃOLFVFRPDVXSRUWVGHOIDOVVRVWUHLOOXPLQjULHV

5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð



(OURGHWHVWjJHQHUDOPHQWDOORWMDWHQXQDYROXWDTXHSHUPHWODFRQYHUVLyGHODSUHVVLyGLQjPLFDHQ
SUHVVLy HVWjWLFD (Q XQD DOWUD YHUVLy OD YROXWD GHOV YHQWLODGRUV DPE DOHWHV FDS HQGDUUHUH R
DHURGLQjPLTXHVHVWjVXEVWLWXwGDSHUXQDHQYROWDQWSDUDOÃOHOHStSHGHTXHWpO·DYDQWDWJHGHSHUPHWUH
ODLQVWDOÃODFLyG·XQDwOODPHQWDF~VWLFDOVHXLQWHULRULIDFLOLWDODFRQQH[LyDPEOD[DU[DGHFRQGXFWHV
'·DOWUDEDQGDDPEDTXHVWWLSXVG·HQYROWDQWHVSHUGWRWDODSUHVVLyGLQjPLFDFRUUHVSRQHQWDOSXQW
GHIXQFLRQDPHQW

(O QLYHOO GH VRUROO KDXUj G·HVWDU FRPSUqV HQWUH HOV YDORUV GH FLQTXDQWD   L FLQTXDQWDFLQF  
GHFLEHOV$
/·HOHYDGDKXPLWDWUHODWLYDGHO·DLUHG·DTXHVWVORFDOVSRWGRQDUOORFIjFLOPHQWDFRQGHQVDFLRQVVREUH
OHV VXSHUItFLHV IUHGHV GHOV SDUDPHQWV H[WHULRUV $ EDQGD GH OD QHFHVVLWDW G·DGRSWDU PDWHULDOV
UHVLVWHQWVDO·DFFLyR[LGDQWGHO·DLUHKXPLWLEDUUHUHVDQWLYDSRUSHUDODSURWHFFLyGHO·DwOODPHQWGHOHV
VXSHUItFLHV RSDTXHV pV PROW FRQYHQLHQW LPSXOVDU O·DLUH GH YHQWLODFLy UHODWLYDPHQW VHF
SDUDOÃOHODPHQW DOV WDQFDPHQWV HQ FRQWDFWH DPE O·H[WHULRU SHU VHSDUDUORV G·DOJXQD PDQHUD GH
O·DLUH KXPLW DPELHQW FUHDQW XQD PHQD GH FRUWLQD G·DLUH DPE O·DMXGD WDPEp GH OHV UHL[HWHV GH
UHWRUQ

: @



&DEDO HQPV 



3UHVVLyWRWDO HQ3D 



3UHVVLyHVWjWLFD HQ3D 



3RWqQFLDDEVRUELGD HQN: 



9HORFLWDWGHURWDFLy HQUSPRUDGV 

(;75$&7256
(;75$&7256
256
*HQHUDOLWDWV
*HQHUDOLWDWV
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

8QH[WUDFWRUVXQYHQWLODGRUD[LDODPEjOHSVREOLFVUHVSHFWHDO·HL[GHJLUGHOPRWRU

FDOHIDFFLy L FRQGLFLRQDPHQW G·DLUH QRPpV SRGHQ XWLOLW]DUVH SHU D FDGDVFXQ G·DTXHVWV XVRV D
H[FOXVLyGHTXDOVHYRODOWUH

/DVHYDXWLOLW]DFLyHVUHVWULQJHL[DSHWLWVFDEDOVG·H[WUDFFLyVHQVHLQVWDOÃODFLyGHFRQGXFWHV

/HV[HPHQHLHVWLQGUDQODVXSHUItFLHPtQLPDG·XQPHWUHTXDGUDW P VHQWHOVHXFRVWDWPtQLPGH
VHWDQWD FHQWtPHWUHV  FP  /HV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV KDXUDQ GH SHUPHWUH XQ IjFLO DFFpV L XQD
SHUIHFWDQHWHMD

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
&RPSRVWSHUXQURGHWDPEjOHSVLQFOLQDWVUHVSHFWHDO·HL[DTXqYDDGDSWDWHOPRWRU

/HV [HPHQHLHV DPE DOWXUD VXSHULRUD QRX PHWUHV  PO KDXUDQ GH WHQLU FRPXQLFDFLy LQWHULRU DPE
O·H[WHULRURSDWLVDPEXQDVHFFLyPtQLPDG·XQFLQTXHQDSDUWGHODVXSHUItFLHLDPSOHQRLQIHULRUD
GHXFHQWtPHWUHV FP 

(OVjOHSVVHUDQSUHIHUHQWPHQWGHJUXL[FRQVWDQWLJUDQDPSOjULD
(OFRQMXQWDQLUjPXQWDWVREUHPDUFPHWjOÃOLFGRWDWG·XQVLVWHPDGHIL[DFLyDOSDUDPHQW

,QVWDOÃODFLy
,QVWDOÃODFLy

3RGUDQ VXEVWLWXLUVH DTXHVWHV [HPHQHLHV SHU DOWUHV LQVWDOÃODFLRQV DGHTXDGHV O·~V GH OHV TXDOV KDJL
HVWDWDXWRULW]DWSUqYLDPHQWSHUO·$MXQWDPHQW

3HUDODFROÃORFDFLyHVIL[DUjHOVXSRUWPHWjOÃOLFGHO·H[WUDFWRUHQXQEXLWSUDFWLFDWHQHOPDWHL[LHV
FRQQHFWDUjDWUDYpVGHOVERUQVDPEODOtQLDGHVHQ\DOLW]DFLyGHGHWHFWRUV

&DOFXODW HO FDEDO Pj[LP GH YHQWLODFLy D FDXVD GH O·DFFLy FRQMXQWD GHO YHQW L GHO WUHW WqUPLF L DOV
HYHQWXDOV GHVHTXLOLEULV FDXVDWV SHU O·DFFLy PHFjQLFD GH YHQWLODGRUV G·H[WUDFFLy HO GLVVHQ\ GH OHV
[HPHQHLHVGHYHQWLODFLyV·HIHFWXDUjDGPHWHQWXQDSqUGXDGHSUHVVLyHVWjWLFDPj[LPDGH]HURFRPD
VLV3DVFDOVSHUPHWUH 3DP 

$63,5$'256(677,&6
$63,5$'256(677,&6
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV

/HVUHL[HWHVG·H[WUDFFLyHVFDOFXODUDQDPEXQDYHORFLWDWGHSDVGH]HURFRPDFLQFPHWUHVSHUVHJRQ
PV 

(OPDWHULDOGHFRQVWUXFFLyVHUjIRUPLJyFHUjPLFDILEURFLPHQWPHWjOÃOLFRSOjVWLF
(VWDQ FRQVWLWXwWV SHU HOHPHQWV GRWDWV G·HVTXHUGHV R Ep IRUPDGHV SHU DTXHVWV GH WDO IRUPD TXH
SHUPHWLQFUHDUGLQVHOOODGHSUHVVLyQHFHVVjULDSHUDO·HYDFXDFLyGHO·DLUH

4XDQOD[HPHQHLDVHUYHL[DORFDOVSHUWDQ\HQWVDGLVWLQWVKDELWDWJHVODFRQQH[LyHQWUHODUHL[HWDLOD
[HPHQHLDHVIDUjGHPDQHUDTXHH[LVWHL[LXQDDWHQXDFLyDF~VWLFDHQWUHXQORFDOLXQDOWUHLJXDOR
VXSHULRUDYLQWGHFLEHOV G% 

7LQGUjXQDVHFFLy~WLOQRPHQRUGHTXDWUHFHQWVFHQWtPHWUHVTXDGUDWV FP 

,QVWDOÃODFLy
,QVWDOÃODFLy

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
/DVHFFLy~WLOGHO·H[WUDFWRUVHUjLJXDODODGHOFRQGXFWHGHWUHWIRUoDWVREUHHOTXDOV·LQVWDOÃOD

&RQGXFWHVGHSHFHVSUHIDEULFDGHVGHIRUPDSDUDOÃOHOHSLSqGLFDEXLGD

(V FROÃORFDUj VREUH HO PXU GHO UHYHVWLPHQW GHO FRQGXFWH D XQD DOWXUD IL[DGD SHU OD GRFXPHQWDFLy
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VHJHOODUDQ OHV MXQWHV DPE SDVWD GH JXL[ /HV SHFHV PHWjOÃOLTXHV V·XQLUDQ PLWMDQoDQW EULGHV GH WDO
PDQHUDTXHTXHGLDVVHJXUDGDODVHYDHVWDQTXLWDW
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$ OHV FRQGXFWHV TXH SHO VHX WUHEDOO HV SUHYHJLQ FRQGHQVDFLRQV OHV VHYHV VXSHUItFLHV HVWDUDQ
LPSHUPHDELOLW]DGHV(OPDWHL[WUDFWDPHQWHVGRQDUTXDQHVWLJXLQGHVWLQDWVDFRQGXLUDLUHDPEXQD
KXPLWDWUHODWLYDVXSHULRUDOVHWDQWDFLQFSHUFHQW  
(OVFRQGXFWHVSRUWDUDQUHIRUoRVGHIXVWDRILOIHUURJDOYDQLW]DWHQUVHQWLWORQJLWXGLQDOGHOFRQGXFWHD
XQDGLVWjQFLDHQWUHVLQyVXSHULRUDTXLQ]HFHQWtPHWUHV FP 
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&RQGXFWHVGHIjEULFD
(VSRGUDQXWLOLW]DUSHUDSURYDFLyGHO'LUHFWRUFRQGXFWHVG·REUDFLYLOG·DOWUHVPDWHULDOVVHPSUHTXH
WLQJXLQ UHVLVWqQFLD VXILFLHQW L SURSLHWDWV VLPLODUV D OHV GHOV LQGLFDWV L FRPSOHL[LQ DPE OHV FRQGLFLRQV
H[LJLGHVDOVFRQGXFWHV

(OV FRQGXFWHV VHQVH UHYHVWLPHQW LQWHUQ GH QHRSUq R DPE UHYHVWLPHQW GH UHVLQD QRPpV SRGUDQ
HPSUDUVHSHUDYHORFLWDWVLQIHULRUVDGRW]HPHWUHVLPLJ P 
3HUDYHORFLWDWVVXSHULRUVHVUHTXHULUDQFRQGXFWHVDPEGHQVLWDWPtQLPDGHYXLWDQWDTXLORJUDPVSHU
PHWUHF~ELF .JP LGRWDWVG·XQUHYHVWLPHQWLQWHUQDEDVHGHQHRSUqVROLPDUL]DWRVLPLODU
(OV FRQGXFWHV O·DPSOH GHOV TXDOV VLJXL VXSHULRU D VHL[DQWD FHQWtPHWUHV  FP  HVWDUDQ SURYHwWV GH
UHIRUoRV WUDQVYHUVDOV FDGD VHL[DQWD FHQWtPHWUHV  FP  FRQVWLWXwWV SHU XQ SHUILO / GH [DSD
JDOYDQLW]DGD G·DPSOjULD G·DOD YXLW FHQWtPHWUHV  FP  L FDQWHOO HQ 8 L JUXL[ H VHJRQV HO TXH
DVVHQ\DODHO48$'5(

(Q WRW FDV OD VXSHUItFLH LQWHULRU GHOV GLWV FRQGXFWHV VHUj SHUIHFWDPHQW OOLVD VHQVH SUHVHQWDU
HVTXHUGDPHQWV QL GLVFRQWLQXwWDWV TXH SURYRTXLQ WXUEXOqQFLHV HQ HO UHFRUUHJXW GH O·DLUH SHO VHX
LQWHULRU

5(,;(7(6'·(;75$&&,Ð,,038/6,Ð
5(,;(7(6'·(;75$&&,Ð,,038/6,Ð
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
/HV UHL[HWHV SHU D SUHVD L H[SXOVLy G·DLUH H[WHULRU HVWDUDQ FRQVWUXwGHV O·XQ PDWHULDO LQR[LGDEOH L
GLVVHQ\DGHV SHU LPSHGLU O·HQWUDGD GH JRWHV GH SOXMD DO LQWHULRU GHOV FRQGXFWHV VHPSUH TXH OD
YHORFLWDWGHSDVQRVXSHULHOWUHVPHWUHVSHUVHJRQ PV 

48$'5(
$PSOHGHO
FRQGXFWH
FRQGXFWH
FP 







'LPHQVLRQVGHOSHUILO PP 
+




H




(OV FRQGXFWHV G·DPSOjULD VXSHULRU D FHQW FLQTXDQWD FHQWtPHWUHV  FP  SRUWDUDQ LQWHULRUPHQW L
FHQWUDWXQWXEGH[DSDGHGHXPLOÃOtPHWUHV PP IL[DWDPEURGyGHGRVPLOÃOtPHWUHV PP GH
GLjPHWUH L YRODQGHUHV D O·H[WHULRU H LQWHULRU (V GLVSRVDUj XQ FDGD FHQW YLQW FHQWtPHWUHV  FP  L
VHSDUDWVVLVFHQWtPHWUHV FP FRPDPj[LPGHODMXQWD

,QVWDOÃODFLy
,QVWDOÃODFLy
(Q WUDPV KRULW]RQWDOV XQ GH FDGD WUHV UHIRUoRV HV UHEUj DO IRUMDW PLWMDQoDQW URGy G·DFHU GH VLV
PLOÃOtPHWUHV  PP  GH GLjPHWUH L VL O·DPSOjULD GHO FRQGXFWH pV VXSHULRU D FHQW FLQTXDQWD
FHQWtPHWUHV FP HVUHEUjXQGHFDGDGRV
(QWUDPVYHUWLFDOVHOVVXSRUWVV·HVSDLDUDQFRPDPj[LPWUHVFHQWVVHL[DQWDFHQWtPHWUHV FP LHV
UHFRO]DUDQHQIRUMDWRDQFRUDWVDODSDUHW

(VWDUDQGRWDGHVG·XQDSURWHFFLyGHWHODPHWjOÃOLFDDQWLRFHOOVODVHYDFRQVWUXFFLyVHUjUREXVWDDPE
ODPHVIL[HVTXHQRSURGXHL[LQYLEUDFLRQVQLVRUROOV

,QVWDOÃODFLy
,QVWDOÃODFLy
/HVUHL[HWHVG·LPSXOVLyLG·H[WUDFFLyGHXHQHVWDUHQFRVWDWVRSRVDWVGHOORFDO
6L OD LPSXOVLy HV ID HQ FRUUHVSRQGqQFLD GHO VRVWUH FRP pV UHFRPDQDEOH O·H[SXOVLy GHX HVWDU HQ
FRUUHVSRQGqQFLDGHOVzO
6LO·DLUHG·LPSXOVLyHVGLVWULEXHL[XQLIRUPHPHQWDOORFDOO·H[WUDFFLySRWHVWDUFRQFHQWUDGDHQXQVRO
SXQWMDTXHODVHYDUHSDUWLFLyQRDIHFWDDODGLVWULEXFLy
4XDQOHVUHL[HWHVG·H[WUDFFLyGHO·DLUHHVWDQXQLIRUPHPHQWUHSDUWLGHVO·DLUHGHUHQRYDFLySRWHQWUDU
SHUXQVROSXQWSHUTXDOVHYROFRVWDWVHQVHTXHSHUDL[zTXHGLDOWHUDGDODGLVWULEXFLy
(VUHEUDQGLUHFWDPHQWDOEXLWSUDFWLFDWHQHOSDUDPHQW

,QIRUPDFLy7qFQLFD
,QIRUPDFLy7qFQLFD
(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjODVHJHQWLQIRUPDFLyWqFQLFD

(OVXSRUWHQIRUMDWHVIDUjDPESHUILOGHWUHQWDSHUWUHQWDSHUWUHVPLOÃOtPHWUHV [[PP IL[DW
DO FRQGXFWH L DPE UHIRUo GH [DSD JDOYDQLW]DGD GH TXLQ]H FHQWtPHWUHV  FP  G·DPSOH SHU 
PPGHJUXL[
(O VHX DQFRUDWJH HQ SDUHW HV IDUj DPE HO PDWHL[ SHUILO IL[DW D UHIRUo WUDQVYHUVDO L GLVSRVDQW
LQWHULRUPHQWXQPDQHJXtGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV

$/75(67,386'(&21'8&7(6
$/75(67,386'(&21'8&7(6
&RQGXFWHVG·HVFDLROD
&RQGXFWHVG·HVFDLROD
$TXHVWWLSXVGHFRQGXFWHV·XVDUj~QLFDPHQWHQFDVRVMXVWLILFDWV
(VWDUDQ FRQVWUXwWV HQ HVFDLROD GH SULPHUD TXDOLWDW L DUPDWV DPE XQ WHL[LW DGHTXDW TXH HYLWL HO VHX
HVTXHUGDPHQW
(OJUXL[GHO·HVFDLRODVHUjXQLIRUPHHQFDGDVFXQGHOVVHXVSODQVLODVXSHUItFLHVVHUDQSODQHVDPEXQ
DFDEDWOOLV
(OV DFFHVVRULV L FRUEHV HV IDUDQ VREUH PRWOOHV /HV FRUEHV HV IDUDQ H GXHV PHLWDWV TXH V·XQLUDQ
GHVSUpVTXHV·KDJLWUHWHOPRWOOH
/HV REHUWXUHV UHDOLW]DGHV VREUH HOV FRQGXFWHV SHU D OD VHYD LQVSHFFLy R SDUHOO FROÃORFDFLy
G·DFFHVVRULVDFDEDUDQHQFqUFROGHIXVWDSHUIHFWDPHQWDUDFLDWDOFRQGXFWH



'HQRPLQDFLyWLSXVLPRGHO
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'LPHQVLRQV

&203257(6
&203257(6
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
/HVFRPSRUWHVGHWLSXVSDSDOORQDWLQGUDQHOVVHXVODPHVUtJLGDPHQWXQLGHVDOILOOGHPDQHUDTXHQR
YLEULQQLRULJLQLQVRUROOV
/·DPSOHGHFDGDODPDG·XQDFRPSRUWDHQODGLUHFFLySHUSHQGLFXODUDOVHXHL[QRVHUjVXSHULRUD
YLQWLFLQFFHQWtPHWUHV FP HQFRQGXFWHVDPEYHORFLWDWGHSDVPHQRUGHGRW]HPHWUHV P QL
VXSHULRUDGHXFHQWtPHWUHVHQFRQGXFWHVDPEYHORFLWDWVXSHULRU
(Q HO FDV TXH OHV ODPHV GH OHV FRPSRUWHV WLQJXLQ SHUILO DHURGLQjPLF DTXHVWHV GLPHQVLRQV SRGUDQ
DXJPHQWDUVHHQXQFLQTXDQWDSHUFHQW  
4XDQODFRPSRUWDKDJLGHWHQLUPDMRUVGLPHQVLRQVTXHOHVDEDQVLQGLFDGHVKDXUjG·HVWDUIRUPDGD
SHU GLYHUVHV SDOHV G·DFFLRQDPHQW RSRVDW DPE OHV PDWHL[HV OLPLWDFLRQV FDGD SDOD L DPE XQ
FRPDQGDPHQW~QLFSHUDOFRQMXQWGHOHVSDOHV
$ OHV FRPSRUWHV P~OWLSOHV HOV IXOOV DGMDFHQWV JLUDUDQ HQ VHQWLW FRQWUDUL SHU HYLWDU TXH HQ XQD
FRPSRUWDHVIRUPLQGLUHFFLRQVG·DLUHSULYLOHJLDGHVGLVWLQWHVDODGHO·HL[GHOFRQGXFWH
/HV FRPSRUWHV WLQGUDQ XQD LQGLFDFLy H[WHULRU TXH SHUPHWL FRQqL[HU OD VHYD SRVLFLy G·REHUWD R
WDQFDGD

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

4XDQOHVFRPSRUWHVKDJLQGHSURGXLUXQWDQFDPHQWHVWDQFGLVSRVDUDQHQHOERUGGHOHVVHYHVSDOHV
GHOHVSXQWHVHOjVWLTXHVDGHTXDGHVDO·HIHFWH

/HVFRUEHVHQODPHVXUDTXHHVSXJXLWLQGUDQXQUDGLPtQLPGHFXUYDWXUDLJXDODYHJDGDLPLWMDOD
GLPHQVLyGHOFRQGXFWHHQODGLUHFFLyGHOUDGL

/HVFRPSRUWHVHVWDQTXHVQRWLQGUDQXQDIXJDG·DLUHVXSHULRUDOVÃPDPEXQDGLIHUqQFLDGH
SUHVVLyHQWUHDPEGyVFRVWDWVGHPPFGD

4XDQDL[zQRVLJXLSRVVLEOHHVFROÃORFDUDQjOHSVGLUHFWRUV/DORQJLWXGLIRUPDGHOVjOHSVVHUDQOHV
DGHTXDGHVSHUTXqODYHORFLWDWGHO·DLUHVLJXLVHQVLEOHPHQWODPDWHL[DHQWRWDODVHFFLy

/HV FRPSRUWHV GH UHJXODFLy PDQXDO WLQGUDQ HOV GLVSRVLWLXV QHFHVVDULV SHUTXq SXJXLQ IL[DUVH HQ
TXDOVHYROSRVLFLy

&RPDQRUPDODVHYDORQJLWXGVHUjLJXDODOPHQ\VDGXHVYHJDGHVODGLVWjQFLDHQWUHjOHSV

4XDQ OHV FRPSRUWHV VLJXLQ G·DFFLRQDPHQW PHFjQLF HOV VHXV DTXHL[RV JLUDUDQ VREUH FRL[LQHWV GH
EURQ]HRDQWLIULFFLy

,QIRUPDFLyWqFQLFD
,QIRUPDFLyWqFQLFD
(OIDEULFDQWVXEPLQLVWUDUjODVHJHQWLQIRUPDFLyWqFQLFD

(OVjOHSVHVWDUDQIL[RVLQRYLEUDUDQDOSDVGHO·DLUH

(/(0(176$8;,/,$56
(/(0(176$8;,/,$56
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð
5(*/$0(176,1250(6'·$3/,&$&,Ð
1RUPDWHFQROzJLFDGHO·(GLILFDFLy,QVWDOÃODFLRQVGH6DOXEULWDW9HQWLODFLy



'HQRPLQDFLyWLSXVLPRGHO

&$37$'256'(68%671&,(6&217$0,1$176
&$37$'256'(68%671&,(6&217$0,1$176



3qUGXDGHFjUUHJDHQIXQFLyGHOFDEDOG·DLUH

*HQHUDOLWDWV
*HQHUDOLWDWV



9HORFLWDWGHO·DLUHHQXQSXQWGHPHVXUDIjFLOPHQWLGHQWLILFDEOHHQIXQFLyGHOFDEDO



1LYHOOVRQRUHQ1&UHIHULWDSUHVVLyVRQRUDSURGXwWHQXQDPELHQWWLSXVKDELWDFLyGHWUHV
SHUWUHVSHUGXHVFRPDFLQFPHWUHV [[P DPESDUHWVHPEODQTXLQDGHVHQJXL[



'LPHQVLRQV

&203257(67$//$)2&6
&203257(67$//$)2&6
1RUPDWLYD
1RUPDWLYD
$EDQGDGHODQRUPDWLYDHVPHQWDGDHQO·$SDUWDWVHUDQGHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL


1RUPD%jVLFDGHO·(GLILFDFLy&RQGLFLRQVGH3URWHFFLyFRQWUD,QFHQGLVDOV(GLILFLV 1%(&3,
 

,QVWDOÃODFLy
,QVWDOÃODFLy

(OSULQFLSLVREUHHOTXDOHVEDVHQpVO·HOLPLQDFLyGHOVFRQWDPLQDQWVFRPDYDSRUVSDUWtFXOHVLIXPV
HQHOPDWHL[VHWJHGHODVHYDSURGXFFLyHYLWDQWODVHYDGLOXFLyHQO·HVSDL)LQVLWRWFRPHQHOFDVGH
OHVYLWULQHVDTXHVWFRQFHSWHHVGHVHQYROXSDILQVDOSXQWTXHO·DFWLYLWDWFRQWDPLQDQWHVFRQILQDHQXQ
HVSDLEHQGHOLPLWDWHQFRQWDFWHDPEO·DPELHQWQRPpVDWUDYpVG·XQDREHUWXUDFRQWURODGD

9LWULQDV
9LWULQDV
8QDYLWULQDGHODERUDWRULpVXQHVSDLWDQFDWTXHFRQVLVWHL[HQSDUHWVGHWDQFDPHQWODWHUDOVVXSHULRUL
SRVWHULRU XQD VXSHUItFLH GH WUHEDOO XQD REHUWXUD IURQWDO UHJXODEOH KRULW]RQWDO LR YHUWLFDOPHQW L XQ
SOHQXPG·H[SXOVLy
/HV YLWULQHV HVWDQ D PpV D PpV HTXLSDGHV DPE ILOWUHV OOXPV LQWHULRUV SUHVHV G·DLJXD JDVRV
HOqFWULTXHVHWFLXQDVqULHGHSHWLWVDFFHVVRULV
/HV YLWULQHV VHUDQ GH JUDQGjULD WDO TXH HV SRGHQ HPSODoDU HQ HOOHV HOV DSDUHOOV L LQVWUXPHQWV TXH
HVWLJXLQSUHYLVWRVXWLOLW]DU

/HV FRPSRUWHV WDOODIRFV V·LQVWDOÃODUDQ HQ OHV FRQGXFWHV GH FOLPDWLW]DFLy WDQW G·LPSXOVLy FRP GH
UHWRUQVHPSUHTXHHVWUDYHVVLQGRVVHFWRUVG·LQFHQGLGLVWLQWV(OVVHFWRUVG·LQFHQGLGHOVHGLILFLVVHUDQ
HOVFRQVLGHUDWVVHJRQVOD1RUPD1%(&3,

(O SULQFLSL GH IXQFLRQDPHQW G·XQD YLWULQD HVWj EDVDW VREUH HO FDEDO G·DLUH TXH SDVVD D WUDYpV GH
O·REHUWXUD IURQWDO L TXH DUURVVHJDQW HOV FRQWDPLQDQWV HOV FRQGXHL[ FDS D O·H[SXOVLy D WUDYpV GH
SUHVHVG·DLUHRSRUWXQDPHQWSUHGLVSRVDGHVDOVSDQHOOVGHWDQFDPHQW

&RQGXFWHV TXH KDJLQ GH WUDYHVVDU IRUMDWV PXUV R HQYDQV KDXUDQ G·HQYROWDUVH HQ HO VHX SDV SHU
O·HOHPHQWGHPDWHULDOUHVLVWHQWDOIRFGHL[DQWODVHYDMXQWDHVWDQFD

3HU D XQ FHUW YDORU GH OD VXSHUItFLH GH O·REHUWXUD IURQWDO HO IDFWRU GHWHUPLQDQW GH O·HILFjFLD G·XQD
YLWULQDpVODYHORFLWDWGHSDVGHO·DLUH

4XDQ HOV FRQGXFWHV WUDYHVVLQ IRUMDWV PXUV R HQYDQV FRUUHVSRQHQWV D GLVWLQWV SURSLHWDULV
V·LQVWDOÃODUDQFRPSRUWHVWDOODIRFVGHWLSXVDXWRPjWLF

/D YHORFLWDW PLWMD GH SDV GH O·DLUH D O·REHUWXUD Pj[LPD G·XQD ILQHVWUD KDXUj GHVHUGH ]HUR FRPD
FLQFPHWUHVSHUVHJRQ PV DPEXQDGHVYLDFLyPj[LPDGHPpVPHQ\V]HURFRPDXQPHWUHSHU
VHJRQ PV 

(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(OHPHQWVFRQVWLWXWLXV
(O PDWHULDO GH FRQVWUXFFLy GH OD FRPSRUWD WDOODIRFV VHUj G·XQD UHVLVWqQFLD GDYDQW HO IRF DOPHQ\V
VDQJXLQ\ROODGHO·HOHPHQWGHVHSDUDFLyHQWUHGRVVHFWRUVG·LQFHQGLRQV·LQVWDOÃOD

/HV FRQGXFFLRQV G·DLUH SHU D DTXHVW WLSXV G·LQVWDOÃODFLRQV HV UHDOLW]DUDQ HQ 39& R SROLHWLOq L HOV
H[WUDFWRUVWLQGUDQSURWHFFLyDQWLFRUURVLYDDQWLjFLGVHQWRWHVOHV]RQHVTXHHVWLJXLQHQFRQWDFWHDPEHO
IOX[HG·DLUH

/D FRPSURYDFLy GH OD UHVLVWqQFLD DO IRF V·HIHFWXDUj VHJRQV DVVDMRV GHVFULWV HQ OD 1RUPD 81(,;
 $VVDLJGHUHVLVWqQFLDDOIRFGHSRUWHVLDOWUHVHOHPHQWVGHWDQFDPHQWGHEXLWV 

/HVFRQGXFFLRQVG·DLUHWLQGUDQSHQGHQWSRVLWLYDSHUHYLWDUOHVUHWHQFLRQVGHFRQGHQVDWV

/DFRPSRUWDWDOODIRFVHQFRQGXFWHSRGUjVHUGHSDQWDOODUHFWDQJXODUJLUDWzULDTXHSRWSLYRWDUVREUH
HL[YHUWLFDORKRULW]RQWDORGHSHUVLDQDWDOODIRFVGHIODPHVKRULW]RQWDOV

$&&(6625,63(5$',675,%8&,Ð'·$,5(
$&&(6625,63(5$',675,%8&,Ð'·$,5(

(OV H[WUDFWRUV V·XELFDUDQ HQ FREHUWD R HQ XQD VDOD WqFQLFD VXILFLHQWPHQW YHQWLODGD L SUz[LPD D
O·HYDFXDFLy D O·H[WHULRU (OV FRQGXFWHV TXH GLVFRUULQ GLQV O·HGLILFDFLy HVWDUDQ HQ GHSUHVVLy DPE
UHVSHFWHGHO·DPELHQW

6·HPSUHQWUDQVIRUPDFLRQVSHUXQLUGRVFRQGXFWHVGHGLIHUHQWIRUPDRVHFFLyUHFWD

3HUHOXGLUODVRUWLGDGHSURGXFWHVFRQWDPLQDQWVGHODYLWULQDGHJXGDDWXUEXOqQFLHVV·KDG·HYLWDUOD
VHYDLQVWDOÃODFLyHQOORFVRQODYHORFLWDWGHO·DLUHGHO·DPELHQWVLJXLVXSHULRUD]HURFRPDYLQWPHWUHV
SHU VHJRQ  PV  L SURS GH ILQHVWUHV SRUWHV UHL[HWHV HWF DL[t FRP OLPLWDU HO PRYLPHQW GHO
SHUVRQDOSURSGHODYLWULQD

(OSHQGHQWSHUDOHVSHFHVODWHUDOVGHODWUDQVIRUPDFLyVHUjFRPDPj[LPGHOYLQWLFLQFSHUFHQW
 DFRQVHOODQWVHHOTXLQ]HSHUFHQW  

(OV ORFDOV RQ V·XELTXLQ OHV YLWULQHV FRPSWDUDQ DPE XQ VLVWHPD G·LPSXOVLy G·DLUH TXH HV FRQQHFWHQ
VLPXOWjQLDPHQWDPEDTXHVWHVFRPSHQVLOHVGHSUHVVLRQVSURGXwGHV

7UDQVIRUPDFLRQV
7UDQVIRUPDFLRQV

6L H[LVWHL[HQ DO LQWHULRU GHO FRQGXFWH DOJXQV HOHPHQWV WDOV FRP EDWHULHV GH FDOHIDFFLy L OHV
GLPHQVLRQV G·DTXHVWV VyQ PDMRUV D OHV GHO FRQGXFWH OODYRUV HO SHQGHQW GH OD SHoD DEDQV GH ID
WUDQVIRUPDFLyVHUjFRPDPj[LPODFRUUHVSRQHQWDWUHQWDJUDXV  LODGHGHVSUpVQRVXSHUDUj
HOVTXDUDQWDFLQFJUDXV  

&RO]HV
&RO]HV

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

&DPSDQHVGHIXPVSHUDFXLQHV
&DPSDQHVGHIXPVSHUDFXLQHV
3HU D FXLQHV GH WLSXV PLWMj L SHWLW FRP OHV GH EDUV FDIHWHULHV KDELWDWJHV HWF pV FRQYHQLHQW OD
LQVWDOÃODFLyGHFDPSDQHVGHIXPVQRUPDOPHQWSUHIDEULFDGHVTXHH[SXOVHQDO·H[WHULRURUHFLUFXOHQ
O·DLUHGHO·DPELHQW/·RUGUHGHOSURFpVGHWUDFWDPHQWGHO·DLUHFRPHQoDSHUXQILOWUHGHUHWHQFLyGH
JUHL[RVVHJXHL[DPEXQILOWUHSHUDODUHWHQFLyGHOHVSDUWtFXOHVVzOLGHVLOHVHYHQWXDOVERLUHVLDFDED
DPEXQILOWUHGHFDUEyDFWLYDWSHUDO·HOLPLQDFLyGHOHVRORUV

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

(OFjOFXOGHOVFDEDOVG·DLUHQHFHVVDULVGHSqQSULQFLSDOPHQWGHODJUDQGjULDGHODFXLQDLGHOWLSXVGH
FRFFLyTXHHVGHVHQYROXSL

'HV GH OHV HQYROWDQWV FRPSOHWDPHQW WDQFDGHV FRP OHV YLWULQHV L OHV FDELQHV HV SDVVD D GLVVHQ\V
VHPLWDQFDWVLREHUWVFRPDOHVFDPSDQHVGHFXLQHVTXDQODSULPHUDFRQILJXUDFLyQRpVSRVVLEOHD
FDXVDGHODQDWXUDGHOSURFpVDSURWHJLU

(OVDSDUHOOVG·XQDFXLQDSRGHQVXEGLYLGLUVHHQGRVJUDQVJUXSVHQHOSULPHUV·HIHFWXDXQDFRFFLy
TXH GyQD OORF HVVHQFLDOPHQW D YDSRUV G·DLJXD EXOOLGRUV EDQ\ PDULD HWF  HQ HO VHJRQ HV
GHVHQYROXSDXQDFRFFLyTXHGyQDOORFDEDIVULFVHQJUHL[RV

/HV FDPSDQHV REHUWHV QDWXUDOPHQW UHTXHUHL[HQ JUDQV FDEDOV G·DLUH L D PpV D PpV IHQzPHQV
H[WHUQVDOSURFpVSRGHQGHWHULRUDUHOERQIXQFLRQDPHQWGHODFDPSDQD
$ OHV FDPSDQHV REHUWHV R VHPLREHUWHV SUHGRPLQD HO FRQFHSWH GH YHORFLWDW GH FDSWDFLy GHOV
FRQWDPLQDQWVGHILQLGDFRPODYHORFLWDWHQTXDOVHYROSXQWGHODFDPSDQDQHFHVVjULDSHUYqQFHUHOV
HYHQWXDOVFRUUHQWVG·DLUHTXHV·RSRVHQDOIOX[SULQFLSDOLDL[tFDSWXUDUO·DLUHFRQWDPLQDWIHQWKRIOXLU
GLQVODFDPSDQD

8QDEDVHUjSLGDGHFjOFXOV·LQGLFDDO48$'5(HQTXqVHJRQVHOWLSXVG·DSDUHOOHVGyQDOD
TXDQWLWDWG·DLUHG·H[WUDFFLyPtQLPQHFHVVDULSHUDO·HOLPLQDFLyGHOVEDIVSHUFDGDXQLWDWGHVXSHUItFLH
GHO·DSDUHOO
48$'5(
7LSXVG·DSDUHOO
7LSXVG·DSDUHOO
%ROOLGRUHV
)RFVREHUWV
)RUQV
)UHJLGRUHVGHSHL[
)UHJLGRUHVGHFDUQV



0tQLPFDEDOG·DLUH
GPVÃP
'HD



'HD

),/75(6
),/75(6
(TXLSVDPEPLJILOWUDQWYLVFyV
(TXLSVDPEPLJILOWUDQWYLVFyV
(VWDQ FRQVWLWXwWV SHU SDQHOOV SODQV UHFWDQJXODUV DPE GLPHQVLRQV Pj[LPHV GH VLVFHQWV SHU VLVFHQWV
PLOÃOtPHWUHV [PP LJUXL[RVGHYLQWLFLQFDFHQWPLOÃOtPHWUHV DPP 
(O PLJ ILOWUDQW HVWj FRQVWLWXwW SHU JURVVHV ILEUHV DPE DOWD SRURVLWDW LPSUHJQDGHV DPE XQ OLTXLGR
YLVFyVPROWDGKHVLX/DGLVSRVLFLyGHOHVILEUHVDOVLGHOPLJILOWUDQWHVIDGHWDOPDQHUDTXHO·DLUH
DTXHVW VHPSUH REOLJDW D XQ UHFRUUHJXW VLQXyV DPE FDQYLV EUXVFRV GH GLUHFFLy Ep HQ IRUPD
G·HOHPHQWVVLQXRVRVPHVRPHQ\VSDUDOÃOHOVDOIOX[G·DLUHEpHQIRUPDGH[DU[HVRDO·~OWLPHQ
IRUPD DFFLGHQWDO (Q DTXHVW XOWLPR FDV OD GHQVLWDW GHO PLJ ILOWUDQW SRW VHU FUHL[HQW GHV GH OD
VXSHUItFLHG·HQWUDGDGHO·DLUHDODGHVRUWLGDGHWDOPDQHUDTXHOHVSDUWtFXOHVHQVXVSHQVLyHQO·DLUH
VLJXLQFDSWDGHVSHOPLJGHIRUPDVHOHFWLYDGHVGHOHVPpVJUDQVDOHVPpVSHWLWHVUHVSHFWLYDPHQW
3HU DFFHQWXDU OD FDSWDFLy VHOHFWLYD OD JUDQGjULD GH OHV ILEUHV GLVPLQXHL[ GH O·HQWUDGD D OD VRUWLGD
G·DLUH

'HWHUPLQDQW G·DTXHVWD PDQHUD HQ SULPHUD DSUR[LPDFLy HO FDEDO G·DLUH PtQLP QHFHVVDUL HV
FRPSURYDUjDFRQWLQXDFLyTXHDTXHVWUHVSRQDFHUWVUHTXLVLWVOOLJDWVDODJHRPHWULDGHODFDPSDQD
GHIXPV
/DEDVHGHODFDPSDQDGHIXPVGHXG·XQFRVWDWVHUSURXEDL[DSHUFDSWDUPLOORUHOVEDIVSURGXwWVL
G·DOWUDEDQGDVXILFLHQWPHQWDOWDFRPSHUSHUPHWUHXQIjFLODFFpVDOHVSODTXHVGHODFXLQD/·DOWXUD
GHODEDVHGHODFDPSDQDVREUHHOVzOKDG·HVWDUFRPSUHVDHQWUHXQPHWUHYXLWDQWD P DGRV
PHWUHV P 

/DQDWXUDGHOVPLWMDQVILOWUDQWVGLYHUVDVHJRQVHOIDEULFDQWHOVPpVFRPXQVVyQOHVILEUHVVLQWqWLTXHV
RGHYLGUHOHVOODQHVPHWjOÃOLTXHVLHOVILOVPHWjOÃOLFV

/DFRWDTXHLQWHUHVVDSHUDOVFjOFXOVpVODGLIHUqQFLD©KªHQWUHO·DOWXUDGHODEDVHGHODFDPSDQDL
O·DOWXUD GH OHV SODTXHV GH OD FXLQD XVXDOPHQW FRPSUHVD HQWUH YXLWDQWDFLQF FHQWtPHWUHV  P  L
QRUDQWDFHQWtPHWUHV P 
8QDDOWUDFRWDLPSRUWDQWpVHOVRUWLQWTXHODEDVHGHODFDPSDQDKDGHWHQLUUHVSHFWHDOSHUtPHWUH
GHODFXLQDRQDTXHVWQRHVWLJXLDGRVVDWDXQDSDUHWDILG·HYLWDUTXHHOVEDIVLODFDORUV·HVFDSLQ
IRUD GH O·DFFLy G·DVSLUDFLy GH OD FDPSDQD 3HU D FXLQHV LQGXVWULDOV HO VRUWLQW KD GH WHQLU FRP D
PtQLP XQ YDORU GH WUHQWD FHQWtPHWUHV  FP  SRGHQW DUULEDU D XQ Pj[LP GH FLQTXDQWD
FHQWtPHWUHV FP DILGHQRDXJPHQWDUH[DJHUDGDPHQWHOSHUtPHWUHGHODEDVHGHODFDPSDQD

/D YHORFLWDW IURQWDO GH GLVVHQ\ VRO HVWDU FRPSUHVD HQWUH XQ FRPD FLQF D WUHV FRPD FLQF PHWUHV SHU
VHJRQ  D PV SHUTXqYHORFLWDWVVXSHULRUVDDTXHVWOLPLWLSRGHQGRQDUOORFDGHVSUHQLPHQW
GHOHVSDUWtFXOHVDFXPXODGHVDL[tFRPGHODVXEVWjQFLDDGKHVLYD

(TXLSVDPEPLWMDQVILOWUDQWVVHFV
(TXLSVDPEPLWMDQVILOWUDQWVVHFV
(O PLJ ILOWUDQW G·DTXHVWV HTXLSV HVWj FRQVWLWXwW SHU XQD PDQWD GH ILEUD GH YLGUH FHOÃOXORVD HWF
GHVRUGHQDGDPHQWWUHQDGHVRXQIHOWUHGHOODQDHWFGHGLYHUVRVJUXL[RVGHQVLWDWVLGLjPHWUHV
(OPLJILOWUDQWHVWjVXSRUWDWSHUXQVILOIHUURVPHWjOÃOLFVQRUPDOPHQWHQIRUPDGH©9ªJRVLVXSRUWDSHU
VLPDWHL[DFDXVDGHODVHYDULJLGHVDRSHUTXqHOIOX[G·DLUHOLLQIODHQIRUPDGHVDF

/DIRUPDGHODFDPSDQDGHIXPGHSqQPpVDYLDWGHIDFWRUVHVWqWLFVTXHG·DOWUHVUDRQVVHPSUHTXH
VLJXLFDSDoGHFRQWHQLUHOVHOHPHQWVGHILOWUDFLyQHFHVVDULVLHYHQWXDOPHQWO·HQOOXPHQDW

(OVSOHFVDPETXqHVWDQGRWDWVDTXHVWVILOWUHVREWLQJXWVEpSHUIDEULFDFLyRSHULQVWDOÃODFLySHUPHWHQ
DFRQVHJXLU XQD JUDQ UHODFLy HQWUH VXSHUItFLH ILOWUDQW L VXSHUItFLH IURQWDO DXJPHQWDQW O·HILFjFLD L
GLVPLQXLQWODSqUGXDGHFjUUHJD

(O PLJ ILOWUDQW GHO TXH HVWDQ FRQVWLWXwWV HOV ILOWUHV GH UHWHQFLy GH JUHL[RV pV PHWjOÃOLF GH FRQFHSFLy
LGqQWLFDDODGHOVILOWUHVPHWjOÃOLFVTXHRSRUWXQDPHQWLPSUHJQDWVDPEXQOtTXLGYLVFyVV·XVHQSHUD
ODILOWUDFLyG·DLUHVIRUWDPHQWFDUUHJDWVGHSDUWtFXOHVVzOLGHVHQVXVSHQVLy1DWXUDOPHQWSHUDOVHX~V
FRPDILOWUHGHUHWHQFLyGHJUHL[RVHOPLJPHWjOÃOLFQRV·KDG·LPSUHJQDUGHOtTXLGYLVFyV

/DGLVSRVLFLySODQDGHOVSDQHOOVILOWUDQWVDPEYHORFLWDWGHSDVLJXDODODIURQWDOV·XVDQRPpVSHUDOV
PLWMDQVGHPHQRUHILFLqQFLD

(OVFRQGXFWHVG·H[SXOVLyG·DLUHHVGLPHQVLRQDUDQDPEXQDYHORFLWDWPtQLPDGHVLVPHWUHVSHUVHJRQ
PV SHUHYLWDUHQODPHVXUDTXHHVSXJXLTXHHVGLSRVLWLQFRQGHQVDWVLJUHL[RVHQOD[DU[DGH
FRQGXFWHV D DTXHVW UHVSHFWH FRP PpV JUDQ VLJXL OD YHORFLWDW PHQ\V SHULOOV H[LVWHL[HQ TXH HV
GLSRVLWLQ

(OPLJILOWUDQWSRWVHUGHOWLSXVUHJHQHUDEOHRG·XQVRO~VHQHOSULPHUFDVHOPDUFGHFRQWHQFLypV
QRUPDOPHQWPHWjOÃOLF
$TXHVWVILOWUHVSRVVHHL[HQHQHVERVVHVJHQHUDOVXQDPDMRUHILFLqQFLDTXHHOVILOWUHVYLVFRVRVSHOIHW
TXH OHV VHYHV ILEUHV VyQ GH GLjPHWUH PHQRU L HVWDQ GLVSRVDGHV DPE XQD GHQVLWDW PDMRU /D JUDQ
YDULHWDWGLVSRQLEOHGHPLWMDQVILOWUDQWVIDSRVVLEOHO·REWHQFLyGHTXDOVHYROJUDXGHILOWUDFLy

eVFRQYHQLHQWTXHODYHORFLWDWPj[LPDQRVREUHSDVVLHOYDORUGHGHXPHWUHVSHUVHJRQ PV 
(OVFRQGXFWHVVHUDQGH[DSDG·DFHUJDOYDQLW]DWG·XQPLOÃOtPHWUHLPLJ PP GHJUXL[PtQLPDPE
MXQWHVVROGDGHVDPEFRQWLQXwWDWLHVWDUDQSURYHwWVGHMXQWHVGHGLODWDFLyFDOFXODGHVSHUDXQVDOWGH
WHPSHUDWXUDGH.

/D PDMRULD GHOV PRGHUQV ILOWUHV VHFV L OD FRQILJXUDFLy DPE SOHF SHUPHWHQ WDPEp DFRQVHJXLU XQD
FDSDFLWDWGHUHWHQFLyVXSHULRUDODGHOVILOWUHVYLVFRVRV
(OV WLSXV GH ILOWUHV G·DOWD R DOWtVVLPD HILFLqQFLD UHTXHUHL[HQ OD LQVWDOÃODFLy GH SUHILOWUHV GH PHQRU
HILFLqQFLDDILG·DXJPHQWDUODVHYDYLGD~WLO

&DPSDQHVLQGXVWULDOV
&DPSDQHVLQGXVWULDOV
/HVFDPSDQHVG·H[WUDFFLyV·XVHQSHUFRQWURODUODFRQWDPLQDFLyDWPRVIqULFDDOSXQWG·RULJHQDPEXQ
PtQLP FDEDO G·DLUH DSURILWDQW HO IHW TXH OHV SDUWtFXOHV VzOLGHV HQ VXVSHQVLy HQ O·DLUH GH SHWLWHV
GLPHQVLRQV DL[t FRP HOV IXPV L ERLULQHV L HYLGHQWPHQW HOV JDVRV L YDSRUV VHJXHL[HQ HOV FRUUHQWV
G·DLUHHQOHVTXDOVHVWUREHQLPPHUVHV
(O FRQHL[HPHQW GHO SURFpV TXH GyQD OORF D OD FRQWDPLQDFLy pV EjVLF SHU DO PLOORU GLVVHQ\ G·XQD
FDPSDQD

(/(0(176$17,9,%5$725,6
(/(0(176$17,9,%5$725,6
176$17,9,%5$725,6
1RUPDWLYD
1RUPDWLYD
1RUPD%jVLFDGHO·(GLILFDFLy&RQGLFLRQV$F~VWLTXHVGHOV(GLILFLV 1%(&$ 

*HQHUDOLWDWV
*HQHUDOLWDWV
7RWVHOVHTXLSVDPESDUWVPzELOVKDXUDQG·LQVWDOÃODUVHDPEOHVUHFRPDQDFLRQVGHOIDEULFDQWSRVDQW
HVSHFLDODWHQFLyHQODVHYDDQLYHOODFLyLDOLQHDFLyGHOVHOHPHQWVGHWUDQVPLVVLy

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

+DXUDQG·HVWDUGRWDWVG·DQWLYLEUDGRUVTXHUHFRPDQLHOIDEULFDQWDILGHQRWUDQVPHWUHYLEUDFLRQVD
O·HGLILFL

/DFRUUHFFLyGHOIDFWRUGHSRWqQFLDpVREOLJDWzULDVHJRQVHVGHVSUqQGHOHV2UGHQLV0LQLVWHULDOVHQ
OHVTXHV·HVWDEOHL[HQOHVWDULIHVHOqFWULTXHVGHFDGDDQ\GHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD

6·KDXUjGHGLVSRVDUWDPEpG·XQDEDQFDGDREORFG·LQqUFLDHQODEDVHGHWRWHTXLSGHSURGXFFLy
GHIUHGFRPSRVWDG·XQIRUPLJyOOHXJHUGHGHXDYLQWFHQWtPHWUHV DFP GHJUXL[

(O IDFWRU GH SRWqQFLD DOV PRWRUV GH YHQWLODFLy WLQGUj FRP D PtQLP XQ YDORU PLWMj GH ]HUR FRPD
QRUDQWD  SHUTXqVLJXLQXOHOUHFjUUHFGHODIDFWXUDFLySHUHQHUJLDUHDFWLYD

(OVHOHPHQWVDQWLYLEUDWRULVVHUDQGHODJUDQGjULDDGHTXDGDDODXQLWDWHQTXqHVWLJXLQPXQWDWV

(OVFRQGHQVDGRUVXWLOLW]DWVSHUDODPLOORULDGHOIDFWRUSRWqQFLDDOVPRWRUVDVtQFURQVWDQWVLHVIDGH
IRUPDLQGLYLGXDOFRPHQJUXSV·LQVWDOÃODUDQGHPDQHUDTXHWDOODGDO·DOLPHQWDFLyG·HQHUJLDHOqFWULFD
GHOPRWRUTXHGHQVLPXOWjQLDPHQWGHVFRQQHFWDWVHOVHVPHQWDWVFRQGHQVDGRUV

6HUDQGHWLSXVVXSRUWPHWjOÃOLFRFDXW[~
(OVGHFDXW[~VHUDQGHOWLSXVDQWLOOLVFDQW

1R VHUj QHFHVVDUL OD LQVWDOÃODFLy GHOV FRQGHQVDGRUV SHU D YHQWLODGRUV GH SRWqQFLD LQIHULRU ILQV L WRW
TXLORYDW  N:  R HQ DTXHOOHV LQVWDOÃODFLRQV HQ TXq H[LVWHL[L XQD EDWHULD GH FRQGHQVDGRUV
FHQWUDOLW]DGDSHUDODFRUUHFFLyJOREDOGHOIDFWRUGHSRWqQFLD

,QVWDOÃODFLy
,QVWDOÃODFLy
(OVDQWLYLEUDGRUVTXHGDUDQLQVWDOÃODWVGHPDQHUDTXHVXSRUWLQODPDWHL[DFjUUHJD
/D IRUPD GH IL[DFLy GHOV DQWLYLEUDGRUV KD GH VHU DTXHOOD TXH PLOORU SHUPHWL OD IXQFLy D TXq HV
GHVWLQLQSRGHQWVHUHDOLW]DUPLWMDQoDQWHVSjUUHFVRSXQWVGHVROGDGXUD
/HVFRQQH[LRQVGHOVHTXLSVDPEOHVFDQDOLW]DFLRQVHVUHDOLW]DUDQPLWMDQoDQWGLVSRVLWLXVDQWLYLEUDWRULV
/D ERFD GH GHVFjUUHJD L HYHQWXDOPHQW O·RwGD G·DVSLUDFLy GHO YHQWLODGRU HVWDUDQ FRQQHFWDWV D OD
UHVWD GH OD LQVWDOÃODFLy SHU PLWMj GH PDWHULDO IOH[LEOH ,JXDOPHQW VHUj IOH[LEOH OD FDQRQDGD GH
SURWHFFLyGHOVFDEOHVHQHOVHXXOWLPRWUDPGHFLQTXDQWDFHQWtPHWUHV FP GHORQJLWXGPtQLPD

%$1&$'(66832576,(6758&785(63(5$(48,36
%$1&$'(66832576,(6758&785(63(5$(48,36
(OV YHQWLODGRUV DPE PRWRU GLUHFWDPHQW DGDSWDW R PXQWDW HQ IjEULFD VREUH O·DVVHWJpV R VREUH XQD
EDVHPHWjOÃOLFDQRQHFHVVLWHQVHUPXQWDWVVREUHEDVHVLODSRWqQFLDpVLQIHULRUDTXDUDQWDTXLORYDWV
N: 6LODSRWqQFLDpVVXSHULRUDDTXHVWYDORUHVQHFHVVLWDXQDEDVHGHIRUPLJyTXDQO·HTXLS
UHFRO]LVREUHXQIRUMDWDPEPpVGHGHXPHWUHV P GHOOXP
(OV YHQWLODGRUV FHQWUtIXJV VHQVH PRWRU DGDSWDW GLUHFWDPHQW GH IjEULFD QHFHVVLWHQ VHPSUH G·XQD
EDVHTXHSRGUjVHUPHWjOÃOLFDSHUDSRWqQFLHVILQVDTXDUDQWDTXLORYDWV N: RSHUDTXDOVHYRO
SRWqQFLDTXDQUHFRO]LGLUHFWDPHQWVREUHHOWHUUHQ\3HUDSRWqQFLHVVXSHULRUVDTXDUDQWDTXLORYDWV
N: LVLHOFRQMXQWPRWRUYHQWLODGRUUHFRO]DVREUHXQIRUMDWVLJXLTXLQVLJXLODVHYDOOXPODEDVH
KDXUjGHVHUGHIRUPLJy
(OV HTXLSV TXH UHFRO]HQ GLUHFWDPHQW VREUH HO WHUUHQ\ SRGUDQ WHQLU VXSRUWV GH JRPD VL OD VHYD
SRWqQFLDQRVXSHUDHOVTXDUDQWDTXLORYDWV N: 3HUDSRWqQFLHVVXSHULRUVRTXDQO·HTXLSUHFRO]L
VREUHXQIRUMDWpVQHFHVVDULLQVWDOÃODUVXSRUWVGHPROODSUHIHULEOHPHQWGHOWLSXVREHUW
3HUDYHQWLODGRUVLQVWDOÃODWVHQHOHPHQWVPHWjOÃOLFVWDQFDWV HQFOLPDWL]DGRUVSHUH[HPSOH DTXHVWVQR
QHFHVVLWHQXQDEDVHGHVXSRUWLHOWLSXVGHVXSRUWVHUjGHJRPDQRPpVTXDQHVUHFRO]LGLUHFWDPHQW
VREUHHOVzO

027256,,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6
027256,,167$/Ã/$&,216(/Ë&75,48(6
1RUPDWLYD
1RUPDWLYD
YD
5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLy L &DSLWXOR  ©,QVWDOÃODFLRQV (OqFWULTXHV GH %DL[D 7HQVLyª
G·DTXHVW3&7*

0RWRUVHOqFWULFV
0RWRUVHOqFWULFV
(OPRWRUV·HOHJLUjDPEXQDSRWqQFLDVXSHULRUDODDEVRUELGDSHOYHQWLODGRULXQSDUHOOG·DUUHQFDGD
VXILFLHQWSHUTXqO·DFFHOHUDFLyGHVGHODYHORFLWDW]HURDODYHORFLWDWGHUqJLPV·REWLQJXLQHQXQWHPSV
UHODWLYDPHQWFROURDOYROWDQWGHGHXVHJRQVGHWDOPDQHUDTXHQRHVGLVSDULODSURWHFFLyWqUPLFD
GHOPRWRUGXUDQWODPDQLREUDG·DUUHQFDGD3HUDDL[zpVQHFHVVDULFRQqL[HUODLQqUFLDGHOFRQMXQW
PRWRU ² WUDQVPLVVLy  YHQWLODGRU YLVWD GHV GH O·HL[ GHO YHQWLODGRU L FRPSURYDU TXH HO WHPSV
G·DUUHQFDGDVLJXLLQIHULRUDOPj[LPSHUPqVSHOIDEULFDQWGHOPRWRU
3HU D YHQWLODGRUV R H[WUDFWRUV GH SRWqQFLD LJXDO R VXSHULRUD FLQF TXLORYDWV  N:  VHUj H[LJLEOH XQ
DUUHQFDGDHVWUHOODWULDQJOHRTXDOVHYRODOWUHVLVWHPDTXHOLPLWLOHVSXQWHVHQDUUHQFDGD
3HUDYHQWLODGRUVRH[WUDFWRUVGHSRWqQFLDVXSHULRUD]HURFRPVHWDQWDFLQFTXLORYDWV N: VHUj
H[LJLEOHXQUHOqGHSURWHFFLyWqUPLFDSHUDFDGDPRWRU

0LOORUDPHQWGHOIDFWRUGHSRWqQFLDDOVPRWRUVGHYHQWLODFLy
0LOORUDPHQWGHOIDFWRUGHSRWqQFLDDOVPRWRUVGHYHQWLODFLy
3HU D OD FRPSHQVDFLy GHO IDFWRU GH SRWqQFLD DOV PRWRUV GH YHQWLODFLy HV FRPSOLUDQ HOV SUHFHSWHV
UHFROOLWVHQO·LQVWUXFFLy,7&%7GHO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFSHUD%DL[D7HQVLy

&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
0$7(5,$/6
0$7(5,$/6
$O PRPHQW GH OD UHFHSFLy HQ REUD GHOV PDWHULDOV HV FRPSURYDUj TXH DTXHVWV KDQ HVWDW IDEULFDWV
VHJXLQWOHVSUHVFULSFLRQVGH1RUPHVQDFLRQDOVLQGLFDGHVHQDTXHVWD6HFFLyGHO3&7*
(QHOFDVG·HTXLSVGHIDEULFDFLyHVWUDQJHUDKDXUDQGHFRPSOLUOHV1RUPHVGHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL
LQGLFDGHVHQO·$UWLFOHDL[tFRPOHV1RUPHVG·DSOLFDFLyGHOSDtVG·RULJHQ
(VSUHVHQWDUDQFHUWLILFDWVGHSURYHVSHUDOVHTXLSVLPDWHULDOVTXHDL[tV·HVPHQWHQHQDTXHVWDVHFFLy
GHO3&7*
,QGHSHQGHQWPHQW GH OD SUHVHQWDFLy GHOV FHUWLILFDWV GH SURYHV UHDOLW]DGHV HQ IjEULFD DOV HTXLSV L
PDWHULDOVVH·OVUHDOLW]DUDQOHVSURYHVHQREUDTXHV·LQGLTXHQHQO·$UWLFOH

,167$/Ã/$&,Ð
,167$/Ã/$&,Ð
3URYHVSDUFLDOV
3URYHVSDUFLDOV
'XUDQWODFRQVWUXFFLyHVUHDOLW]DUDQSURYHVGHWRWVHOVHOHPHQWV
TXH KDQ GH TXHGDU RFXOWV L QR HV FREULUDQ ILQV TXH DTXHVWHV SURYHV SDUFLDOV GRQHQ UHVXOWDWV
VDWLVIDFWRULVDMXGLFLGHO'LUHFWRU
,JXDOPHQWV·KDQGHIHUSURYHVSDUFLDOVGHWRWVHOVHOHPHQWVTXHLQGLTXLHO'LUHFWRU

3URYHVILQDOV
3URYHVILQDOV
$FDEDGDWRWDOPHQWODLQVWDOÃODFLyG·DFRUGDPEOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOSURMHFWHDTXHVWDVHVRWPHWUj
SDUFLDOPHQWRHQHOVHXFRQMXQWDOHVSURYHVTXHV·LQGLFDUDQPpVHQGDYDQW
3HUDO·H[HFXFLyGHOHVSURYHVILQDOVpVFRQGLFLyQHFHVVjULDTXHODLQVWDOÃODFLyKDJLHVWDWSUqYLDPHQW
HTXLOLEUDGDLSRVDGDDOSXQW
'H FDGD YHQWLODGRU R H[WUDFWRU GH SRWqQFLD LJXDO R LQIHULRU D XQ FRPD FLQF TXLORYDWV  N:  HV
YHULILFDUDQHOVDVSHFWHVVHJHQWV


3RWqQFLDDFWLYDLFRQVXPHOqFWULF



9HORFLWDWGHJLUGHOYHQWLODGRU



'HWHUPLQDFLy GHO FDEDO G·DLUH SHU PLWMj GH OHV FRUEHV GH O·HTXLS R SHU PHVXUD GH OD
YHORFLWDWPLWMDHQODVHFFLyG·XQFRQGXFWH



0HVXUDGHOIDFWRUGHSRWqQFLD

6HUDQFDXVDGHQRDFFHSWDFLyGHO·HTXLSHOVVXSzVLWVVHJHQWV


&DEDO G·DLUH LQIHULRU DO QRUDQWD SHU FHQW   GHO FDEDO GH SURMHFWH R VXSHULRU DO FHQW
TXLQ]HSHUFHQW  



3RWqQFLDLFRQVXPHOqFWULFPDMRUVDOVLQGLFDWVDODSODFDGHOPRWRU



)DFWRUGHSRWqQFLDQRFRPSHQVDWD]HURFRPDQRUDQWD  



3URWHFFLyWqUPLFDQRDGHTXDGD



1R GLVSRVDU G·LQWHUUXSWRU YLVLEOH GHV GH O·HTXLS TXH WDOO HO VXEPLQLVWUDPHQW HOqFWULF GHO
PRWRU

$OVYHQWLODGRUVGHYROXPYDULDEOHHVUHDOLW]DUjODPDWHL[DFRPSURYDFLyDOFHQWSHUFHQW  GHO
FDEDOLHVGHWHUPLQDUDQHOVFDEDOVSRWqQFLHVLYHORFLWDWGHJLUDOYXLWDQWDSHUFHQW  VHL[DQWD
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð
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SHUFHQW  LTXDUDQWDSHUFHQW  G·XQIXQFLRQDPHQWYHULILFDQWVLFRPSOHL[HOVUHTXHULPHQWV
GHOSURMHFWH

WUHSDQWFHQWUDOGHYLQWLGRVPLOÃOtPHWUHV PP GHGLjPHWUH WROHUjQFLHVGHGRVDPEFLQF
FHQWqVLPHV GH PLOÃOtPHWUH  DEDQV L GHVSUpV GH OD PDWHL[D EULGD DQLUDQ VROGDWV GRV
PDQHJXLQVGHVLVPLOÃOtPHWUHV PP GHGLjPHWUHH[WHULRU

(QHOVHOHPHQWVSHUDODLPSXOVLyLFDSWDFLyG·DLUHHVFRPSURYDUDQHOVFDEDOVGHWRWVHOVHOHPHQWV
DGPHWHQWVHTXHODGLIHUqQFLDHQWUHDTXHVWVLOHVGDGHVGHSURMHFWHQRVLJXLVXSHULRUDPpVPHQ\V
GHXSHUFHQW  
),*85$



8QDGUHoDGRUGHIOX[G·DLUH



8QD SHoD HVSHFLDO GH [DSD JDOYDQLW]DGD GH  GH JUXL[ SHU D HQWURQFDPHQW HQWUH
YHQWLODGRULWUDPGHFRQGXFWHH[HFXWDGDFRPHQILJXUD



'RVHQWURQFDPHQWVGHWXEGHSOjVWLFIOH[LEOHGHVLVPLOÃOtPHWUHV PP GHGLjPHWUHLQWHULRU
LG·XQPHWUHLPLJ P GHORQJLWXGDSUR[LPDGDPHQW

/HVRSHUDFLRQVQHFHVVjULHVSHUDODPHVXUDGHOHVSqUGXHVGHOD[DU[DGHFRQGXFWHVHQH[DPHQVyQ
OHVVHJHQWV


&RQGXFWHV $EDQV TXH XQD [DU[D GH FRQGXFWHV HV IDFL LQDFFHVVLEOH SHU O·DwOODPHQW R WDQFDPHQW
G·REUHV G·REUD L GH IDOVRV VRVWUHV pV QHFHVVDUL UHDOLW]DU XQD SURYD G·HVWDQTXLWDW SHU DVVHJXUDU OD
SHUIHFWDH[HFXFLyGHOVFRQGXFWHVLHOVVHXVDFFHVVRULVLGHOPXQWDWJHGHOVPDWHL[RV/DSURYDSRGUj
UHDOLW]DUVH VREUH OD [DU[D WRWDO R VL DTXHVWD pV JDLUH JUDQ HV SRGUj VXEGLYLGLU HQ SDUWV
FRQYHQLHQWPHQW/HVREHUWXUHVGHWHUPLQDFLyGHOVFRQGXFWHVRQDQLUDQFRQQHFWDGHVOHVUHL[HWHVROHV
XQLWDWVWHUPLQDOVKDXUDQGHWDQFDUVHSHUPLWMjGHWDSVGH[DSDRXQDOWUHPDWHULDOSHUIHFWDPHQW
VHJHOODWV (O PXQWDWJH GHOV WDSV HV IDUj DOKRUD TXH HOV FRQGXFWHV SHU HYLWDU OD LQWURGXFFLy GH
TXDOVHYROPDWHULDOHQHOOVLHVWUDXUDQHQHOPRPHQWG·HIHFWXDUODFRQQH[LyGHOVHOHPHQWVWHUPLQDOV
(OVFRQGXFWHVHVSURYDUDQDXQDSUHVVLyGHGRVNLORSDVFDOV N3D LOHVSqUGXHVOOLJDPHVXUHVHQ
DTXHVWHVFRQGLFLRQVHVFRUUHJLUDQHQIXQFLyGHODSUHVVLyGHWUHEDOO©SªGHOD[DU[DGHFRQGXFWHVHQ
SURYD GHILQLGD FRP OD SUHVVLy UHODWLYD WRWDO H[LVWHQW LPPHGLDWDPHQW GHVSUpV GHO FRQGLFLRQDGRU R
YHQWLODGRUVHJRQVODIyUPXODVHJHQW

/HVSqUGXHVFRUUHJLGHV´T·µKDXUDQGHVHULJXDOVRLQIHULRUVDOXSHUFHQW  GHOFDEDOPj[LPGH
SURMHFWH GH OD [DU[D R GHO WUDP GH [DU[D  GH FRQGXFWHV HQ H[DPHQ 3HU D [DU[HV GH FRQGXFWHV OD
SUHVVLy GH WUHEDOO S GHO TXDO VLJXL LQIHULRU D GRVFHQWV FLQTXDQWD 3DVFDOV  3D  OD SURYD pV
RSFLRQDOHQFDUDTXHDOWDPHQWUHFRPDQDEOH3HUD[DU[HVGHFRQGXFWHVODSUHVVLyGHWUHEDOOGHOD
TXDO ©SªL pVQHJDWLYDHVFRQVLGHUDUjHOVHXYDORUDEVROXWLSHUDYDORUVGHSUHVVLyUHODWLYHVLJXDOVR
VXSHULRUV D GRVFHQWV FLQTXDQWD 3DVFDOV  3$  V·DGPHWUj XQ YDORU FRUUHJLW GH OHV SqUGXHV ´T·µ
LJXDO DO GRV SHU FHQW   GHO FDEDO Pj[LP GH SURMHFWH GH OD [DU[D HQ H[DPHQ 3HU D O·H[HFXFLy
G·DTXHVWDSURYDIDIDOWDGLVSRVDUGHOVHJHQWPDWHULDO 9HXUH)LJ 






8Q YHQWLODGRU GH VLPSOH RwGD TXH VLJXL FDSDo G·LPSXOVDU DO PHQ\V VHL[DQWD D FHQW
GHFtPHWUHVF~ELFVSHUVHJRQ DGPV DPEXQDDOWXUDPDQRPqWULFDG·XQVGRVPLO
FLQFFHQWV3DVFDOV 3$ DFDEDOQXOGLUHFWDPHQWDGDSWDWGHPRWRUHOqFWULFGHTXDWUH
SROV DPE FRPSRUWD GH UHJXODFLy VREUH O·RwGD G·DVSLUDFLy (O FRQMXQW DQLUj PXQWDW VREUH
XQDEDQFDGDPzELO
8Q PDQzPHWUH GREOHJDW HQ 8 G·XQV TXDWUHFHQWV PLOÃOtPHWUHV  PP  G·DOWXUD IL[DW
VREUH XQD WDXOD PHWjOÃOLFD R GH IXVWD DPE TXDWUH DL[HWHV G·LQWHUFHSFLy G·XQ TXDUW GH
SRO]DGD  HOFRQMXQWDQLUjFRQQHFWDWFRPDSDUHL[DODILJXUDDPEWXEGHFRXUHGHVLV
PLOÃOtPHWUHV PP GHGLjPHWUHH[WHULRU
8Q WUDP GH FRQGXFWH GH [DSD JDOYDQLW]DGD GH  G·HVSHVVRU GLjPHWUH GH YXLWDQWD
PLOÃOtPHWUHV  PP  L XQD ORQJLWXG G·XQ PHWUH VHL[DQWD FHQWtPHWUHV FP  PtQLP $
O·LQWHULRUG·DTXHVWFRQGXFWHDSUR[LPDGDPHQWDODPHLWDWDQLUjVROGDGDXQDEULGDDPEXQ

3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

7DQFDUOHVDL[HWHV%L'LREULUOHVDL[HWHV$L&



2PSOLU HO PDQzPHWUH DPE DLJXD SXUD ILQV D OD PHLWDW DSUR[LPDGDPHQW D WUDYpV GH
O·DL[HWD&



&RQQHFWDUHOPDQzPHWUHDOWXEGHSURYDLREULUO·DL[HWD%



(QJHJDUHOYHQWLODGRU



7DQFDU JUDGXDOPHQW O·DL[HWD % L OOHJLU OD GLIHUqQFLD HQWUH HOV QLYHOOV GH O·DLJXD HQ HO
PDQzPHWUH$TXHVWDGLIHUqQFLDKDGHVHUGHGRVFHQWVPLOÃOtPHWUHV PP  HTXLYDOHQWV
D  3D GH SUHVVLy UHODWLYD GH SURYD  6L IRV PDMRU FDOGUj UHGXLUOD ILQV DO YDORU FLWDW
WDQFDQWSDUFLDOPHQWODFRPSRUWDVREUHODERFDG·DVSLUDFLy



2EULU%L'LWDQFDU& $MDHVWjREHUW 



7DQFDUJUDGXDOPHQW%LOOHJLUODGLIHUqQFLDHQWUHHOVQLYHOOVGHO·DLJXDHQHOPDQzPHWUH(Q
IXQFLy G·DTXHVWD GLIHUqQFLD GH QLYHOO PLOÃOtPHWUHV GH FROXPQD G·DLJXD  V·REWHQHQ OHV
SqUGXHV©TªG·DLUHGHJXGHVDIXJXHVHQOD[DU[DGHFRQGXFWHVHQSURYDDPEODIyUPXOD
T  ORJK 

RQ


KOHFWXUDGHOPDQzPHWUH HQPLOÃOtPHWUHV 



TFDEDODFDXVDGHOHVSqUGXHV HQGPV 

6L DTXHVWHV SqUGXHV VyQ PDVVD HOHYDGHV V·KDQ GH FHUFDU HOV OORFV RQ HV SURGXHL[HQ HOV IXJXHV
LQVSHFFLRQDQWWRWDOD[DU[DPLQXFLRVDPHQW8QYHJDGDDUUHJODGHVOHVXQLRQVGHILFLHQWVHVWRUQDD
IHUODSURYDILQVTXHV·DFRQVHJXHL[LQYDORUVGHSqUGXHVTXHVLJXLQLJXDOVRLQIHULRUVDOVDGPLVVLEOHV
$OWUHV SURYHV $ O·~OWLP HV FRPSURYDUj TXH OD LQVWDOÃODFLy FRPSOHL[ DPE OHV H[LJqQFLHV GH VDQLWDW
VHJXUHWDW FRQIRUWDELOLWDW HILFLqQFLD HQHUJqWLFD ILDELOLWDW L GXUDGD PDUFDGD HQ HO SURMHFWH L G·DFRUG
DPEOD5HJODPHQWDFLyYLJHQW

 T· T  
S





5(&(3&,Ð
5(&(3&,Ð
5HFHSFLy3URYLVLRQDO
5HFHSFLy3URYLVLRQDO
8Q YHJDGD ILQDOLW]DGHV GH PDQHUD VDWLVIDFWRUL D MXGLFL GHO 'LUHFWRU OHV SURYHV ILQDOV HV
FRPSOLPHQWDUDQ HOV 'RFXPHQWV 2ILFLDOV LQGLFDWV HQ HO 5HJODPHQW G·,QVWDOÃODFLRQV 7qUPLTXHV DOV
(GLILFLV L ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV FRPSOHPHQWjULHV DSURYDW SHU 5HLDO 'HFUHW  GH  'H
-XOLROGH
8QYHJDGDUHDOLW]DWO·DFWHGH5HFHSFLy3URYLVLRQDOODUHVSRQVDELOLWDWGHODFRQGXFFLyLPDQWHQLPHQW
GH OD LQVWDOÃODFLy HV WUDQVPHW tQWHJUDPHQW D OD 3URSLHWDW VHQVH SHUMXGLFL GH OHV UHVSRQVDELOLWDWV
FRQWUDFWXDOVTXHHQFRQFHSWHGHJDUDQWLDKDJLQHVWDWSDFWDGHVLREOLJXLQDO·HPSUHVDLQVWDOÃODGRUD

5HFHSFLy'HILQLWLYD
5HFHSFLy'HILQLWLYD
/D5HFHSFLy'HILQLWLYDV·DMXVWDUjDOTXHGLVSRVDOD,QVWUXFFLy7qFQLFD&RPSOHPHQWjULD,7(GHO
5HJODPHQWG·,QVWDOÃODFLRQV7qUPLTXHVDOV(GLILFLV
/·,QVWDOÃODGRUHQWUHJDUjDOD3URSLHWDWXQDJDUDQWLDHVFULWDLQGLFDQWTXHUHSDUDUjLUHSRVDUjDOVHX
SURSL FRVW WDQW WRWV HOV GHIHFWHV R DYDULHV GHJXWV D OD PDOD TXDOLWDW GHOV PDWHULDOV GHIHFWHV GH
IDEULFDFLyLGHIHFWHVG·LQVWDOÃODFLyGXUDQWXQDQ\FRPDPtQLPFRPSWDQWDSDUWLUGHODGDWDGHOD
UHFHSFLySURYLVLRQDO(OSHUtRGHGHJDUDQWLDILQDOLW]DUjDPEODUHFHSFLy'HILQLWLYD

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð

(48,363(5$9(17,/$&,Ð
(48,363(5$9(17,/$&,Ð
9HQWLODGRUVL([WUDFWRUV
9HQWLODGRUVL([WUDFWRUV
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHOV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW HOHPHQWV GH
VHJXUHWDW UHJXODFLy GH YHORFLWDW TXDGUH HOqFWULF L FRQQH[LRQV HOqFWULTXHV L OHV FRQGXFFLRQV G·DLUH
QHFHVVDULVSHUDOVHXSHUIHFWHIXQFLRQDPHQW

%DQFDGHVVXSRUWVLHVWUXFWXUHVSHUDHTXLSV
%DQFDGHVVXSRUWVLHVWUXFWXUHVSHUDHTXLSV
HVVXSRUWVLHVWUXFWXUHVSHUDHTXLSV
(O PHVXUDPHQW L DERQDPHQW GH O·REUD FLYLO QHFHVVjULD HV UHDOLW]DUj G·DFRUG DPE DOOz TXH V·KD
HVWDEOHUWSHUDOHVXQLWDWVG·REUDGHOHVTXHIRUPLQSDUW

6·LQFORXUjHOUHEXWGHOVXSRUWDQLYHOODWDSORPDWLSURYDGHVHUYHL

$VSLUDGRUV(VWjWLFV
$VSLUDGRUV(VWjWLFV
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOVGHOPDWHL[WLSXVLFDUDFWHUtVWLTXHVLQFORHQWDQLYHOODWUHEXW
UHMXQWDGDLVHJHOODWDPEOHVFDQDOLW]DFLRQVG·DLUH

;$5;(6'(&21'8&7(65(,;(7$,&203257(6
;$5;(6'(&21'8&7(65(,;(7$,&203257(6
;HPHQHLHV
;HPHQHLHV
6L pVPHWjOÃOLFD SUHIDEULFDGDHO PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUjD OD ORQJLWXG GHOV GHO PDWHL[PDWHULDO L
GLjPHWUHRVHFFLy
6·DERQDUjSHUPHWUHOLQHDO PO LQFORHQWODSDUWSURSRUFLRQDOGHFRQQH[LyDODFDOGHUDUHJLVWUHGH
QHWHMDDEUDoDGRUHVRIL[DFLRQVFDSHOOHWHWF
6L pV G·REUD GH IjEULFD HO PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG GH OHV GHO PDWHL[ PDWHULDO L
VHFFLy
6·DERQDUjSHUPHWUHOLQHDO PO LQFORHQWODSDUWSURSRUFLRQDOGHFRQQH[LyDODFDOGHUDUHJLVWUHGH
QHWHMDDwOODPHQWDEUDoDGRUHVRIL[DFLRQVFDSHOOHWUHPDWDGHVHWF

&RQGXFWHVPHWjOÃOLFVILEUDGHYLGUHLIjEULFD
&RQGXFWHVPHWjOÃOLFVILEUDGHYLGUHLIjEULFD
9HJHXOHV1RUPHVGH0HVXUDPHQWL$ERQDPHQWGHO·$UWLFOH,QVWDOÃODFLRQVGH&OLPDWLW]DFLy

5HL[HWHVG·([WUDFFLyL,PSXOVLy
5HL[HWHVG·([WUDFFLyL,PSXOVLy
3HU DO VHX PHVXUDPHQW L DERQDPHQW HV WUDFWDUDQ FRP D XQLWDWV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV
LQFORHQWUHEXWDOVXSRUWDQLYHOODWLDSORPDW

&RPSRUWHV
&RPSRUWHV
9HJHXOHV1RUPHVGH0HVXUDPHQWL$ERQDPHQWGHO·$UWLFOH,QVWDOÃODFLRQVGH&OLPDWLW]DFLy

(/(0(176$8;,/,$56
(/(0(176$8;,/,$56
6LVWHPHVG·$FFLRQDPHQW$XWRPjWLF
6LVWHPHVG·$FFLRQDPHQW$XWRPjWLF
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHOV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW HOHPHQWV GH
IL[DFLyUHSODQWHMDPHQWWXEVFRQQH[LRQVLSHWLWPDWHULDO

&DSWDGRUVGHPDWqULHVFRQWDPLQDQWV
&DSWDGRUVGHPDWqULHVFRQWDPLQDQWV
(V PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GHOV GHO PDWHL[ WLSXV L FDUDFWHUtVWLTXHV LQFORHQW HOHPHQWV GH
VHJXUHWDW UHJXODFLy GH YHORFLWDW TXDGUH HOqFWULF FRQQH[LRQV HOqFWULTXHV L D OD [DU[D GH YHQWLODFLy
QHFHVVDULVSHUDOVHXSHUIHFWHIXQFLRQDPHQW

)LOWUHV
)LOWUHV
(VPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOVGHOPDWHL[WLSXVLFDUDFWHUtVWLTXHVLQFORHQWFqUFROSHUDOD
VHYDIL[DFLyLDFFHVVRULV

(OHPHQWVDQWLYLEUDWRULV
(OHPHQWVDQWLYLEUDWRULV
RULV
(OV DPRUWLGRUV R HOHPHQWV HOjVWLFV LR VREUH EDQFDGD DQWLYLEUDWzULD GHOV HTXLSV HV FRQVLGHUDUDQ
LQFORVRVHQHOSUHXG·DTXHVWV

/HV FRQQH[LRQV GHOV HTXLSV DPE OHV FDQDOLW]DFLRQV HV PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU XQLWDW GH OHV
PDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVUHDOPHQWFROÃORFDGHV
(OVDULHWVHVPHVXUDUDQLDERQDUDQSHUXQLWDWGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVUHDOPHQWFROÃORFDWV
(OV DwOODPHQWV DQWLYLEUDWRULV DPE HOHPHQWV ELHOjVWLFV R VXUR HV PHVXUDUDQ L DERQDUDQ SHU PHWUH
TXDGUDW P UHDOPHQWFROÃORFDW
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(9(17,/$&,Ð
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0%,7'·$3/,&$&,Ð
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/HVFRQGLFLRQHVLHVSHFLILFDFLRQVFRQWLQJXGHVHQDTXHVWDVHFFLyVyQDSOLFDEOHVDOHVLQVWDOÃODFLRQVGH
SROVDGRUHV G·DODUPD GH IXQFLRQDPHQW HOqFWULF XWLOLW]DGHV SHU OD WUDQVPLVVLy G·DODUPD G·LQFHQGL
TXDQDTXHVWKDHVWDWGHVFREHUWSHUGHWHFFLyKXPDQDLHVWDQFRQVWLWXwGHVSHUSROVDGRUVPXQWDWVHQ
HGLILFLV

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
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/HVLQVWDOÃODFLRQVGHSROVDGRUVG·DODUPDSRGHQFRQVWLWXLUO·~QLFPLWMjGHFRPXQLFDFLyG·XQDDODUPD
G·LQFHQGL VLODGHWHFFLyGHOPDWHL[KDHVWDWKXPDQD REpSRGHQFRPSOHWDUXQVLVWHPDGHGHWHFFLy
DXWRPjWLFD G·LQFHQGL DPE HO VHX FRUUHVSRQHQW HTXLS G·DODUPD (Q DTXHVW FDV OD LQVWDOÃODFLy GH
SROVDGRUVG·DODUPDV·LQWHJUDDPEHOVLVWHPDGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLV

'(),1,&,Ð
'(),1,&,Ð
3ROVDGRUG·DODUPD
(OHPHQW TXH SHUPHW HO WDQFDPHQWREHUWXUD G·XQ FLUFXLW HOqFWULF SHU HQYLDU XQ VHQ\DO G·DODUPD
G·LQFHQGLSHUXQDDFWHKXPjYROXQWDUL
&HQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO
3DUWGHODLQVWDOÃODFLyTXH


$OLPHQWDHOVSROVDGRUV



5HSHOVHQ\DOHQYLDWSHUDTXHVWVTXDQV·DFFLRQHQ



,QGLFDHOOORFHQTXqHVWjVLWXDWHOSROVDGRUTXHKDHVWDWDFFLRQDW



7UDQVPHWHOVHQ\DOG·DODUPD

'LVSRVLWLXG·DODUPD
$SDUHOOHTXLSRPHFDQLVPHTXHSHUPHWJHQHUDUXQVHQ\DOzSWLFRDF~VWLFDTXHDYLVDLFRPXQLFD
TXHV·KDSURGXwWXQDVLWXDFLyG·DODUPD

&20326,&,Ð
&20326,&,Ð
8QDLQVWDOÃODFLyGHSROVDGRUVG·DODUPDHVWjFRPSRVWDSHU


3ROVDGRUVG·DODUPD



&HQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO



'LVSRVLWLXVG·DODUPD



$OLPHQWDFLyHOqFWULFDGHODLQVWDOÃODFLy

1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250$7,9$7Ë&1,&$$3/,&$%/(
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
'LVSRVLFLRQVGHO·$GPLQLVWUDFLy
5(,$/'(&5(7GHGHPDUoSHOTXHV DSURYDHO&RGL7qFQLFGHO (GLILFDFLy %2(Q~P
 LPRGLILFDFLRQVSRVWHULRUV
3UHYHQFLyG·LQFHQGLVHQHVWDEOLPHQWVWXUtVWLFV2UGUH0LQLVWHULDO 0LQLVWHULGH&RPHUoL7XULVPH GH
GH6HWHPEUHGH %2(Q~PGHOG·RFWXEUHGH L2UGUH0LQLVWHULDOGHOGH0DUo
GH %2(Q~PGHOG·$EULOGH $FODULPHQWVDOHV2200DQWHULRUVHQ5HVROXFLy
D&LUFXODUGHODGLUHFFLy*HQHUDOG·(PSUHVHVL$FWLYLWDWV7XUtVWLTXHVGHOG·$EULOGH %2(Q
GHOGH0DLJGH 
3URWHFFLyDQWLLQFHQGLVHQHOVHVWDEOLPHQWVVDQLWDULV2UGUH0LQLVWHULDO 0LQLVWHULGH6DQLWDWL6HJXUHWDW
6RFLDO GHOG·2FWXEUHGH %2(Q~PGHOGH1RYHPEUHGH 
1RUPHV81(
81(6LVWHPHVGHGHWHFFLyLDODUPDG·LQFHQGLV3DUW,QWURGXFFLy

3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',632/6$'256
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81(&RPSRQHQWVGHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLV3DUW5HTXLVLWVL
PqWRGHVG·DVVDLJGHOVHTXLSVGHFRQWUROLVHQ\DOLW]DFLy

VHQ\DOLW]DFLyLFRQWUROeVSUHFtVJDUDQWLUTXHDTXHVWFLUFXLWQRTXHGDIRUDGHVHUYHLTXDQHVWDOODHO
FRUUHQWGHTXDOVHYRODOWUHWDOFRPHOGHIRUoDRHOG·HQOOXPHQDW

81(&RQFHSFLyGHOHVLQVWDOÃODFLRQVGHSROVDGRUVPDQXDOVG·DODUPDG·LQFHQGL

(48,3,0$7(5,$/6
(48,3,0$7(5,$/6

/·DOLPHQWDFLy SURFHGHQW GH OD [DU[D HOqFWULFD S~EOLFD KD GH VHU WDO TXH SHUPHWL DVVHJXUDU
VLPXOWjQLDPHQWHOIXQFLRQDPHQWGHOD[DU[DGHFLUFXLWVGHSROVDGRUVHOVGLVSRVLWLXVG·DODUPDLHQ
FDVGHGHVFjUUHJDGHODEDWHULDG·DFXPXODGRUVHOFRUUHQWGHFjUUHJDPj[LPDGHODPDWHL[D

32/6$'256'·$/$50$
32/6$'256'·$/$50$

%DWHULDG·$FXPXODGRUV

(OV SROVDGRUV VyQ XQ GHOV FRPSRQHQWV GH OD LQVWDOÃODFLy GH OHVFDUDFWHUtVWLTXHV L TXDOLWDWV WqFQLTXHV
GHOTXDOGHSqQO·HILFjFLDLILDELOLWDWGHOVLVWHPD
(OV SROVDGRUV KDQ GH VHU IjFLOPHQW LGHQWLILFDEOHV VHQVH ULVF G·HUURU +DQ G·HVWDU SURYHwWV G·XQ
GLVSRVLWLXTXHLPSHGHL[LHOVHXWUHWRDFFLRQDPHQWLQYROXQWDUL
7RW HOHPHQW GH SURWHFFLy R GHFRUDFLy GHOV SROVDGRUV QR KD GH WHQLU FDS LQIOXqQFLD HQ OD VHYD
XWLOLW]DFLy
6HUDQ GH FRQVWUXFFLy VzOLGD L ILDEOH DPE OHV SURWHFFLRQV QHFHVVjULHV VL KDQ GH VHU HPSUDWV HQ
DWPRVIHUHVSROVHJRVHVHVSHFLDOPHQWKXPLGHVLFRUURVLYHV

&(175$/'(6(1<$/,7=$&,Ð,&21752/
&(175$/'(6(1<$/,7=$&,Ð,&21752/
/DFHQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWUROKDGHUHXQLUWRWVHOVGLVSRVLWLXVQHFHVVDULVSHUUHEUHFRQWURODU
HQUHJLVWUDUVLHVFDXLWUDQVPHWUHHOVVHQ\DOVSURFHGHQWVGHOVSROVDGRUV$TXHVWD&HQWUDOVHUjFRP~
DPEODGHOVLVWHPDGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLVVLDTXHVWH[LVWHL[(QDTXHVWFDVODFHQWUDOGH
VHQ\DOLW]DFLyLFRQWUROSHUPHVDGLIHUHQFLDUODSURFHGqQFLDGHOVHQ\DOG·DPEGXHVLQVWDOÃODFLRQV
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVLFRQGLFLRQVUHTXHULGHVDOD&HQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURODL[tFRPHOVVHXV
PqWRGHVG·DVVDLJHVWDQUHFROOLWVHQTXDQWOLpVDSOLFDEOHHQOD1RUPD81(3DUW
©&RPSRQHQWVGHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLV3DUW5HTXLVLWVLPqWRGHVG·DVVDLJ
GHOVHTXLSVGHFRQWUROLVHQ\DOLW]DFLyª
'HVGHOD&HQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWUROV·DFFLRQDUDQHORHOVGLVSRVLWLXVG·DODUPD

',6326,7,86'·$/$50$
',6326,7,86'·$/$50$
(OV GLVSRVLWLXV G·DODUPD TXDQ VyQ DOWUHV TXH HOV LQFRUSRUDWV D OD FHQWUDO GH VHQ\DOLW]DFLy L FRQWURO
SRGHQVHUDF~VWLFVLzSWLFV
(QWRWFDVKDG·H[LVWLUXQGLVSRVLWLXDF~VWLFGHVXILFLHQWSRWqQFLDVRQRUDDGHTXDGDDO·HVSDLRQKD
GH VHU HVFROWDGD O·DODUPD SRGHQW HPSUDUVH WLPEUHV FDPSDQHV FOj[RQV VLUHQHV HWF FDSDoRV
G·HPHWUHXQVHQ\DOFRQWLQXRLQWHUPLWHQWGHOQLYHOOLIUHTqQFLDVRQRUVDGHTXDWVDOPHGL

(Q FDV GH IDOODGD GH OD [DU[D S~EOLFD GH VXEPLQLVWUDPHQW HOqFWULF OD EDWHULD G·DFXPXODGRUV KD
G·DOLPHQWDU DXWRPjWLFDPHQW OD [DU[D GH OD LQVWDOÃODFLy GH SROVDGRUV G·DODUPD VHQVH FDS
LQWHUUXSFLy(VFRQVLGHUDTXHKLKDXQIDOODGDDOD[DU[DS~EOLFDGHVXEPLQLVWUDPHQWHOqFWULFTXDQ
ODWHQVLyGHOVXEPLQLVWUDPHQWGHVFHQGHL[SHUVRWDGHOVHWDQWDSHUFHQW  GHOVHXYDORUQRPLQDO
GHVHUYHL
/D EDWHULD G·DFXPXODGRUV WLQGUj XQHV FDUDFWHUtVWLTXHV TXH DVVHJXULQ QR VROV HO IXQFLRQDPHQW
FRQWLQX GH OD LQVWDOÃODFLy GXUDQW VHWDQWDGRV KRUHV  K  VLQy HQ WRW PRPHQW HO GHOV GLVSRVLWLXV
G·DODUPD GXUDQW DOPHQ\V PLWMD KRUD  K  (V SRGUDQ DXWRULW]DU GXUDGHV GH IXQFLRQDPHQW
LQIHULRUVDVHWDQWDGRVKRUHV K SHUzVHPSUHVXSHULRUVDYLQWLTXDWUHKRUHV K FRQVLGHUDQW
ODILDELOLWDWGHGHWHFFLyGHIDOODGDHQOD[DU[DHOqFWULFDGHVXEPLQLVWUDPHQWLODGXUDGDSUREDEOHGH
ODVHYDUHSDUDFLy
/D UHFDUUHJD GH OD EDWHULD G·DFXPXODGRUV VHUj DXWRPjWLFD /·HTXLS GH FjUUHJD GH OD EDWHULD
G·DFXPXODGRUVWLQGUjFDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVWDOVTXHSHUPHWLUHFDUUHJDUHQXQPj[LPGHYLQWL
TXDWUHKRUHV K ODEDWHULDTXDQDTXHVWDHVWURELWRWDOPHQWGHVFDUUHJDGDLGHPDQHUDTXHHOV
GLVSRVLWLXV G·DODUPD SXJXLQ IXQFLRQDU GH IRUPD FRQWtQXD GXUDQW PLWMD KRUD  K  DOPHQ\V
DOLPHQWDWVSHUODEDWHULDG·DFXPXODGRUV

&21',&,216'(',66(1<
&21',&,216'(',66(1<
/·H[WHQVLy GH OD SURWHFFLy DPE SROVDGRUV G·DODUPD KD GH FRPSUHQGUH OD WRWDOLWDW GHO YROXP GH
O·HGLILFLTXHSRWVHUDIHFWDWSHUXQPDWHL[LQFHQGLVLJXLXQVHFWRUG·LQFHQGLRGLYHUVRV
/DVXSHUItFLHSURWHJLGDSHUODLQVWDOÃODFLyGHSROVDGRUVKDGHGLYLGLUVHHQ]RQHVGHPDQHUDTXHHQ
DFFLRQDU XQ SROVDGRU V·KD GH SRGHU LGHQWLILFDU IjFLOPHQW HQ TXLQD ]RQD HV WURED /HV ]RQHV KDQ
G·HVWDU GHOLPLWDGHV GH WDO PDQHUD TXHVLJXL SRVVLEOH ORFDOLW]DU HO IRFXVGHO LQFHQGL DPE UDSLGHVD L
VHJXUHWDW/HV]RQHVQRKDQGHFRPSUHQGUHPpVG·XQDSODQWDRXQVHFWRUG·LQFHQGLV

,03/$17$&,Ð,,167$/Ã/$&,Ð
,03/$17$&,Ð,,167$/Ã/$&,Ð
32/6$'256
32/6$'256

(OGLVSRVLWLXDF~VWLFKDGHFRPSOHPHQWDUVHSHUXQGLVSRVLWLXG·DODUPDzSWLFTXDQHOQLYHOOGHVRUROO
RQ HO VHQ\DO KDJL GH VHU SHUFHEXGD VXSHUL HOV  G% $  SRGHQW HPSUDUVH OOXPV R DSDUHOOV
OOXPLQRVRVFDSDoRVG·HPHWUHOODPSDGHVROOXPSHUPDQHQWG·LQWHQVLWDWLFRORUDGHTXDWVDOPHGL

(OVSROVDGRUVKDQGHVLWXDUVHHQSXQWVGHPROWIjFLODFFpVLKDQGHVHUSHUIHFWDPHQWYLVLEOHV

(OV GLVSRVLWLXV G·DODUPD DF~VWLFV L zSWLFV KDQ GH VHU GH FDUDFWHUtVWLTXHV WDOV TXH QR LQWHUIHUHL[LQ HO
IXQFLRQDPHQW GH OD LQVWDOÃODFLy GH SROVDGRUV G·DODUPD L KDQ GH VDWLVIHU OHV GLVSRVLFLRQV GH
O·$GPLQLVWUDFLyDPEFDUjFWHUJHQHUDOLHQHVSHFLDOO·2UGHQDQoD*HQHUDOGHO7UHEDOO

4XDQSHUOHVFRQGLFLRQVSDUWLFXODUVGHODGHFRUDFLyRXWLOLW]DFLyGHOVORFDOVSURWHJLWVSXJXLQSURGXLU
VHGLILFXOWDWVHQODORFDOLW]DFLyGHOVSROVDGRUVG·DODUPDVHVHQ\DOLW]DUjODSRVLFLyGHFDGDVFXQG·HOOV
SHOVPLWMDQVHVSHFLILFDWVHQOD1RUPD81(

$/,0(17$&,Ð(/Ë&75,&$
$/,0(17$&,Ð(/Ë&75,&$

/D GLVWjQFLD D UHFyUUHU GHV GH TXDOVHYRO SXQW GH O·jUHD SURWHJLGD ILQV D DFRQVHJXLU XQ SROVDGRU
G·DODUPDGHODLQVWDOÃODFLyTXHKRSURWHJHL[KDGHVHULQIHULRUDYLQWLFLQFPHWUHV

&(175$/'(6(1<$/,7=$&,Ð,&21752/
&(175$/'(6(1<$/,7=$&,Ð,&21752/

)RQWV

/DFHQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO RHOSDQHOOUHSHWLGRUVLHVFDX HVFROÃORFDUjHQXQORFDO

/DLQVWDOÃODFLyGHSROVDGRUVG·DODUPDKDG·DOLPHQWDUVHHOqFWULFDPHQWFRPDPtQLPSHUGXHVIRQWV
WDOVTXHFDGDVFXQDG·HOOHVWLQJXLFDSDFLWDWLSRWqQFLDVXILFLHQWVSHUDVVHJXUDUHOIXQFLRQDPHQWGHOD
LQVWDOÃODFLyHQOHVFRQGLFLRQVPpVGHVIDYRUDEOHV



9LJLODWSHUODSUzSLDLQVWDOÃODFLyGHSROVDGRUVG·DODUPD



6LWXDWSUz[LPDO·DFFpVTXHSUHYLVLEOHPHQWXWLOLW]DUDQHOVERPEHUV

eVLQGLVSHQVDEOHTXHODSHUWRUEDFLyRPDOIXQFLRQDPHQWG·XQDIRQWQRSURYRTXLPDOIXQFLRQDPHQW
RIDOODGDGHO·DOWUD



0DQWLQJXWHQFRQGLFLRQVGHWHPSHUDWXUDLKXPLWDWDSURSLDGHVSHUDOVVLVWHPHVLQVWDOÃODWV



5HVLVWHQWV DO IRF GXUDQW QRUDQWD PLQXWV VL QR IRUPD SDUW GHO VHFWRU SURWHJLW R HVWj HQ
HGLILFLDwOODW DPpVGHGHXPHWUHVGHTXDOVHYRODOWUH 

/DWHQVLyG·DOLPHQWDFLyUHFRPDQDEOHpVGHYLQWLTXDWUHYROWV 9 

',6326,7,86'·$/$50$
',6326,7,86'·$/$50$
,86'·$/$50$

;DU[D3~EOLFD
8QD GH OHV GXHV IRQWV G·DOLPHQWDFLy KDXUj GH VHU XQD [DU[D HOqFWULFD S~EOLFD GH IXQFLRQDPHQW
SHUPDQHQWO·DOWUDIRQWKDGHVHUXQDEDWHULDG·DFXPXODGRUV
/·DOLPHQWDFLy GH OD LQVWDOÃODFLy GH SROVDGRUV G·DODUPD D SDUWLU GH OD [DU[D HOqFWULFD S~EOLFD
FRQVWLWXLUj XQ FLUFXLW GLIHUHQFLDW TXH SRVVHHL[L HO VHX SURSL OLPLWDGRU GH FRUUHQW GHULYDW HO PpV D
SURSSRVVLEOHGHOSXQWG·HQJDQ[DGDGHO·HVFRPHVDO·HGLILFLHQTXqHVWUREDLQVWDOÃODGDODFHQWUDOGH
3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',632/6$'256



(OVGLVSRVLWLXVG·DODUPDDF~VWLFDLzSWLFDVHVLWXDUDQHQHOFHQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURORDOFRVWDW
G·DTXHVWD 6L OD FHQWUDO QR HVWj YLJLODGD SHUPDQHQWPHQW SHU SHUVRQDO KDQ GH UHSHWLUVH HOV
GLVSRVLWLXVG·DODUPDHQXQOORFSHUPDQHQWPHQWYLJLODW
/D LQGLFDFLy G·DODUPD G·LQFHQGL VHPSUH HV IDUj SHU XQ GLVSRVLWLX OOXPLQyV GH FRORU YHUPHOO L XQD
LQGLFDFLyOOXPLQRVDGHOD]RQDG·LQFHQGL
(OVGLVSRVLWLXVG·DODUPDDF~VWLFDHVSURWHJLUDQFRQWUDGDQ\VPHFjQLFVSROVLDOWUHVFDXVHVG·DYDULD



3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',632/6$'256





(OVGLVSRVLWLXVGHVHQ\DOLW]DFLyG·DYDULDDPELQGLFDFLyzSWLFDLDF~VWLFDVHVLWXDUDQHQHOFHQWUDOGH
VHQ\DOLW]DFLy L FRQWURO /D LQGLFDFLy G·DYDULD HV GRQDUj SHU XQ VHQ\DO FODUDPHQW GLIHUHQFLDW GH OD
VHQ\DOG·DODUPDG·LQFHQGL

$/,0(17$&,Ð(/Ë&75,&$
$/,0(17$&,Ð(/Ë&75,&$
$PpVGHOVFRQGLFLRQDQWVTXHV·HVWDEOHL[HQDFRQWLQXDFLyODLQVWDOÃODFLyHOqFWULFDKDGHUHDOLW]DUVH
FRQIRUPHDO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLy/DTXDOLWDWGHODVHYDH[HFXFLyKDGHVHUPROW
DOWDSHUIHUILDEOHHOVLVWHPD
%DWHULDG·DFXPXODGRUV
(OVORFDOVTXHDOEHUJXHQODEDWHULDG·DFXPXODGRUVLOHVVHYHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVKDQGHVHUWDOV
TXHV·DVVHJXULHOIXQFLRQDPHQWYHULILFDFLyLPDQWHQLPHQWGHODEDWHULD(VWDUDQHOPpVSUz[LPVTXH
VLJXLSRVVLEOHDODFHQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO

(VFRPSURYDUjHOIXQFLRQDPHQWGHODLQVWDOÃODFLySHUDFFLRQDPHQWGHFDGDVFXQGHOVVHXVSROVDGRUV
DPEOHVIRQWVDOWHUQDWLYHVG·DOLPHQWDFLySUHYLVWHV
6L OD LQVWDOÃODFLy QR VDWLVIj OHV FRQGLFLRQV HVWDEOLGHV HQ O·$UWLFOH  L HQ O·$UWLFOH  DL[z
FRQVWLWXLUj PRWLX GH UHEXLJ GH OD LQVWDOÃODFLy ILQV TXH HV UHDOLW]LQ OHV PRGLILFDFLRQV QHFHVVjULHV
SHUTXqHOVGLWVUHTXLVLWVVLJXLQVDWLVIHWV

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
6,67(0$'(32/6$'256'·$/$50$
6,67(0$'(32/6$'256'·$/$50$
7XEVSHUDDOORWMDPHQWGHFDEOHMDW
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHFDQRQDGDGHOPDWHL[GLjPHWUHLFDUDFWHUtVWLTXHVVHQVH
GHVFRPSWDUHOHPHQWVLQWHUPHGLVWDOVFRPFDL[HVVzFROVHWF

(OV FRQGXFWRUV TXH HQOODFHQ OD EDWHULD G·DFXPXODGRUV L OD FHQWUDO GH VHQ\DOLW]DFLy L FRQWURO
FRQVWLWXLUDQXQFLUFXLWFODUDPHQWGLIHUHQFLDW

6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH WXE FRPSOHWDPHQW LQVWDOÃODW LQFORHQW SDUW SURSRUFLRQDO
G·DFFHVVRULVVXSRUWVIL[DFLRQVHWF

1R HV FRQQHFWDUj D OD EDWHULD G·DFXPXODGRUV FDS VLVWHPD DOLq DO GH OD LQVWDOÃODFLy GH SROVDGRUV
G·DODUPDH[FHSWHHOGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLV

&DEOHMDW

&LUFXLWVHOqFWULFV

6·DERQDUjSHUPHWUHVOLQHDOV PLOGHFDEOHFRPSOHWDPHQWLQVWDOÃODWDO·LQWHULRUGHOWXEFRQH[LRQDW
HWF

(OFDEOHMDWFRUUHVSRQHQWDODLQVWDOÃODFLyGHOVLVWHPDGHSROVDGRUVG·DODUPDKDGHVHULQGHSHQGHQW
GH TXDOVHYRO DOWUH L HV GLIHUHQFLDUj RQ VLJXL SRVVLEOH GHO FDEOHMDW XWLOLW]DW SHU D DOWUHV ILQV
LGHQWLILFDQWKRGHIRUPDFODUD
(OFDEOHMDWKDGHUHDOLW]DUVHDPEFDEOHVUHVLVWHQWVDOVGDQ\VTXHSUHYLVLEOHPHQWSXJXLQSUHVHQWDUVH
D OHV ]RQHV RQ KDQ G·LQVWDOÃODUVH 6L HVWDQ HQ DWPRVIHUHV KXPLGHV R FRUURVLYHV R WUDYHVVHQ ]RQHV
TXHFRQWHQHQYDSRUVRSROVLQIODPDEOHVH[SORVLXVKDQG·HVWDUSURWHJLWVGHIRUPDHVSHFLDO
(QFDUDTXHQRVyQVHPSUHH[LJLEOHVVyQSUHIHULEOHVHOVFLUFXLWVUHDOLW]DWVDPEFRQGXFWRUVUHVLVWHQWV
DOIRFGXUDQWXQGHGHFRPDPtQLPTXLQ]HPLQXWVLVyQQHFHVVDULVHQjUHHVG·DOWULVFG·LQFHQGL
(OVFRQGXFWRUVKDQGHWHQLUVHFFLRQVDSURSLDGHVSHUHYLWDUFDLJXGHVGHWHQVLyH[FHVVLYHVLRIHULUXQD
UHVLVWqQFLD PHFjQLFD VXILFLHQW HQ WRW FDV VL HOV FRQGXFWRUV VyQ GH FRXUH QR V·DGPHWHQ GLjPHWUHV
LQIHULRUVD]HURFRPDVLVPLOÃOtPHWUHV PP 
(O FDEOHMDW GHOV SROVDGRUV KDGH UHDOLW]DUVH GH PDQHUD TXH HV GLVPLQXHL[L OD SUREDELOLWDW GH GDQ\
PHFjQLF FRUUHQWV GH IXJD FXUWFLUFXLWV R LQWHUUXSFLy GHOV FLUFXLWV 3HU DL[z pV SUHIHULEOH TXH
V·LQVWDOÃOLQDOLQWHULRUGHWXEG·DFHU
(O FLUFXLW KD GH UHDOLW]DUVH HQ EXFOH L HO QRPEUH GH FRQQH[LRQV KD GH VHU HO PtQLP SRVVLEOH
UHDOLW]DQWVH SHU VROGDGXUD R SHU SURFHGLPHQWV PHFjQLFV PROW VHJXUV (Q ORFDOV KXPLWV WRWHV OHV
FRQQH[LRQVKDQG·HVWDUSURWHJLGHVFRQWUDODKXPLWDW
(OV FRQGXFWRUV R WXEV HQ TXq YDJLQ DOORWMDWV KDQ GH IL[DUVH VzOLGDPHQW DPE VXSRUWV TXH QR HOV
GHWHULRULQ1RV·DXWRULW]DUDQFDEOHMDWVSURYLVLRQDOV
6HPSUHTXHVLJXLSRVVLEOHHOVFRQGXFWRUVKDQGHGLVFyUUHU~QLFDPHQWSHU]RQHVSURWHJLGHV
+DQ GH SUHQGUH·V PHVXUHV HVSHFLDOV GH SURWHFFLy TXDQ H[LVWHL[L ULVF GH SHUWRUEDFLRQV GHJXGHV D
LQWHUIHUqQFLHVG·RULJHQHOqFWULFUDMRVUHFHSWRUVG·DOWFRQVXPHVSXUQHVRDUFVHOqFWULFVGHTXDOVHYRO
RULJHQLDOWUHVGHVLPLODUV

(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHFDEOHGHODPDWHL[DVHFFLyLFDUDFWHUtVWLTXHV

&DL[HVSDVVDQWV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH
&DL[HVGHFRQQH[LyRGHULYDFLyDPEFOHPDVQXPHUDGHV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQH[LRQDW
3ROVDGRUV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFOzVPXQWDWJHLFRQH[LRQDW
&HQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVILQVLWRWVXSRUWVLDFFHVVRULV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQH[LRQDW
4XDGUHUHSHWLGRU
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVILQVLWRWVXSRUWVLDFFHVVRULV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQH[LRQDW

(OYDORUG·DwOODPHQWDWHUUDGHOVFRQGXFWRUVQRKDGHVHULQIHULRUDΜΩSHUEXFOH

&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
$&&(37$&,Ð25(%8,*'(/60$7(5,$/6
$&&(37$&,Ð25(%8,*'(/60$7(5,$/6
(VFRPSURYDUjTXHHOVPDWHULDOVVDWLVIDQDPEFDUjFWHUJHQHUDOWRWHVOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVWDEOLGHV
HQDTXHVW3&7*LHQSDUWLFXODUHQO·$UWLFOH
(OVPDWHULDOVTXHQRVDWLVIDFLQOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVWDEOLGHVHQO·$UWLFOHVHUDQUHEXWMDWV

$&&(37$&,Ð25(%8,*'(/$,167$/Ã/$&,Ð
$&&(37$&,Ð25(%8,*'(/$,167$/Ã/$&,Ð
(V FRPSURYDUj TXH HO GLVVHQ\ GH OD LQVWDOÃODFLy VDWLVIj DPE FDUjFWHU JHQHUDO WRWHV OHV FRQGLFLRQV
HVWDEOLGHVHQO·$UWLFOH
(V FRPSURYDUj TXH OD LQVWDOÃODFLy L O·H[HFXFLy GH OD LQVWDOÃODFLy V·KDQ UHDOLW]DW FRPSOLQW WRWV HOV
UHTXLVLWVHVWDEOLWVHQO·$UWLFOH
3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',632/6$'256
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/HV FRQGLFLRQV L HVSHFLILFDFLRQV FRQWLQJXGHV HQ DTXHVWD VHFFLy VyQ DSOLFDEOHV D OHV LQVWDOÃODFLRQV GH
ERTXHVG·LQFHQGLHTXLSDGHVG·XWLOLW]DFLyHQHGLILFLVVLJXLTXLQVLJXLO·~VG·DTXHVWV

'(),1,&,216
'(),1,&,216
%RFDG·LQFHQGLHTXLSDGD %,( 
&RQMXQW G·HOHPHQWV QHFHVVDULV L DGDSWDWV SHU FRQGXLU L SURMHFWDU DLJXD GHV G·XQ SXQW IL[ G·XQD [DU[D
G·DLJXD G·LQFHQGLV ILQV DO IRF LQFORHQW HOV HOHPHQWV GH VXSRUW PHVXUDPHQW GH SUHVVLy GH O·DLJXD
HPSOHDGDLSURWHFFLyGHOFRQMXQW
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(PERFDGXUD
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(OHPHQW TXH D O·H[WUHP GH OD OODQoD R GLUHFWDPHQW XQLW D OD PjQHJD SHUPHW FRQIRUPDU L UHJXODU OD
VRUWLGDGHO·DLJXDGHVG·XQUDLJFRPSDFWHDXQFRQG·DLJXDSROYRULW]DGD
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7XE FLOtQGULFRWURQFRFzQLFTXHFRQQHFWDWDO·H[WUHP GH ODPjQHJDSHUPHWFROÃOLPDUGLULJLULUHJXODUHO
IOX[GHO·DLJXD

0jQHJD
0jQHJD
7XEIOH[LEOHRVHPLUtJLGSURYHwWDOVVHXVH[WUHPVGHUjFRUGVTXHSHUPHWHQODVHYDFRQQH[LyDODYjOYXOD
OODQoDHPERFDGXUDRDXQDDOWUDPjQHJD

9DOYXOHUtD
9DOYXOHUtD





/ORFGHPjQHJD %,( 






5jFRUG
5jFRUG
3HoD PHWjOÃOLFD QRUPDOLW]DGD TXH SRVVLELOLWD O·HQOODo L DGDSWDFLy UjSLGD GH PjQHJXHV OODQFHV
HPERFDGXUHVYjOYXOHVHWF

9jOYXOD
9jOYXOD
'LVSRVLWLXTXHSHUPHWO·REHUWXUDLWDQFDPHQWGHSDVGHO·DLJXDGHVGHOD[DU[DG·DLJXDDODPjQHJD

0DQzPHWUH
DQzPHWUH
$SDUHOOTXHSHUPHWPHVXUDUODSUHVVLyGHO·DLJXDDOD[DU[DG·DLJXDLKDG·LQVWDOÃODUVHDEDQVGHOVHLHQW
GHODYjOYXOD

6XSRUWGHPjQHJD
6XSRUWGHPjQHJD
(OHPHQW GH VXEMHFFLy GH OD PjQHJD HQURWOODGD R SOHJDGD L TXH SHUPHW HVWHQGUHOD DPE UDSLGHVD L
VHJXUHWDW

$UPDUL
$UPDUL
DUL
(OHPHQWHQIRUPDGHSDUDOÃOHOHStSHGHTXHHVWjGHVWLQDWDFRQWHQLUDOVHXLQWHULRUWRWVHOVHOHPHQWVTXH
DGDSWDWVFRQVWLWXHL[HQODERFDG·LQFHQGLHTXLSDGD

;DU[DHVSHFtILFD%,(
;DU[DHVSHFtILFD%,(
;DU[D G·DLJXD IRUPDGD SHU OHV FRQGXFFLRQV GHVWLQDGHV D O·DOLPHQWDFLy H[FOXVLYD GH OHV %,( G·XQD
LQVWDOÃODFLy

&20326,&,Ð
&20326,&,Ð
8QDLQVWDOÃODFLyGHERTXHVG·LQFHQGLHTXLSDGHVHVWjFRPSRVWDSHUXQDRGLYHUVHV%,(VPXQWDGHVVREUH
XQD[DU[DHVSHFtILFDG·DOLPHQWDFLyG·DLJXD
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1RUPD81(0DWHULDOGHOOXLWDFRQWUDLQFHQGLV3DUW5jFRUGVGHFRQQH[LyGH
PP



81(/ODQFHV(PERFDGXUDG·DLJXDSHUDODOOXLWDFRQWUDLQFHQGLV3DUW/ODQFHV
FRQYHQFLRQDOV



1RUPD81(6LVWHPHVG·DEDVWDPHQWG·DLJXDFRQWUDLQFHQGLV



1RUPD 81((1  ,QVWDOÃODFLRQV IL[HV G·H[WLQFLy G·LQFHQGLV 6LVWHPHV HTXLSDWV DPE
PjQHJXHV3DUW%RTXHVG·LQFHQGLHTXLSDGHVDPEPjQHJXHVVHPLUtJLGHV VXEVWLWXHL[D

0DQzPHWUH



81(

$UPDUL



1RUPD 81( (1  ,QVWDOÃODFLRQV IL[HV G·H[WLQFLy G·LQFHQGLV 6LVWHPHV HTXLSDWV DPE
PjQHJXHV 3DUW  %RTXHV G·LQFHQGL HTXLSDGHV DPE PjQHJXHV SODQHV VXEVWLWXHL[ D
81( 

8QD%,(DPEFDUjFWHUJHQHUDOHVWjFRPSRVWDSHU


(PERFDGXUD



/ODQoD



0jQHJD



5jFRUGV



9jOYXOD




7RWV DTXHVWV FRPSRQHQWV G·DOJXQ GHOV TXDOV SRW PDQFDU OD %,( VHJRQV HO VHX WLSXV KDQ GH WUREDUVH
GHJXGDPHQW DGDSWDWV L FRQQHFWDWV SHUPDQHQWPHQW D XQD [DU[D G·DEDVWDPHQW G·DLJXD VHPSUH HQ
FjUUHJD
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/HVERTXHVG·LQFHQGLHTXLSDGHVSRGHQVHUGHGRVWLSXV


%RFDG·LQFHQGLVHTXLSDGDGHPPR%,(



%RFDG·LQFHQGLVHTXLSDGDGHPPR%,(

(PERFDGXUD
(PERFDGXUD
+DGHVHUG·XQPDWHULDOUHVLVWHQWDOVHVIRUoRVPHFjQLFVLDODFRUURVLy
7LQGUj SRVVLELOLWDW G·DFFLRQDPHQW SHU SHUPHWUH TXH O·DLJXD VXUWL HQ IRUPD GH UDLJ R SROYRULW]DGD L GH
IRUPDRSWDWLYDGLVSRVDUjG·XQDSRVLFLySHUSHUPHWUHODSURWHFFLyGHODSHUVRQDTXHODHVPDQHMD

1250(67Ë&1,48(6'·$3/,&$&,Ð
1250(67Ë&1,48(6'·$3/,&$&,Ð

(Q HO FDV TXH OD OODQoD VREUH OD TXDO RSWDWLYDPHQW SRW DQDU PXQWDGD QR GLVSRVL GH VLVWHPD GH
WDQFDPHQWDTXHVWVLVWHPDKDXUjG·DQDULQFRUSRUDWDO·HPERFDGXUD

1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
'LVSRVLFLRQVGHO·$GPLQLVWUDFLy
'LVSRVLFLRQVGHO·$GPLQLVWUDFLy

/·RULILFL GH VRUWLGD GH O·HPERFDGXUD KD G·HVWDU GLPHQVLRQDW SHU SURSRUFLRQDU XQ FDEDO D UDLJ SOH GH
PLQXWTXDQODSUHVVLyDO·RULILFLPDMRUTXHEDULPHQRUTXHEDU



5(,$/'(&5(7GHGHPDUoSHOTXHV·DSURYDHO&RGL7qFQLFGHO (GLILFDFLy %2(
Q~P LPRGLILFDFLRQVSRVWHULRUV



5HJODPHQW G·LQVWDOÃODFLRQV GH SURWHFFLy FRQWUD LQFHQGLV 5HLDO 'HFUHW  GH  GH
1RYHPEUH 



'LjPHWUHV GH OHV PjQHJXHV FRQWUD LQFHQGLV L HOV VHXV UjFRUGV GH FRQQH[Ly 5HLDO 'HFUHW
GHOGH0DUoGH %2(GHOLGH0DLJGH 



$FUHGLWDFLyGHODERUDWRULVSHUDDVVDMRVGHPjQHJXHVLUjFRUGV



5HVROXFLy GHO 0LQLVWHUL G·,QG~VWULD L (QHUJLD GHO  GH 1RYHPEUH GH  %2( GHO  GH
'HVHPEUH 



5HVROXFLy GHO 0LQLVWHUL G·,QG~VWULD L (QHUJLD GH O· GH 0DUoGH  %2( GHO  GH -XQ\ GH
 



1RUPD 81(  0jQHJXHV G·LPSXOVLy SHU D OD OOXLWD FRQWUD LQFHQGLV 3DUW 
*HQHUDOLWDWV



1RUPD 81( $ 0jQHJXHV G·LPSXOVLy SHU D OD OOXLWD FRQWUD LQFHQGLV 3DUW $
0jQHJDIOH[LEOHSODQDSHUDVHUYHLOOHXJHUGHGLjPHWUHVPPLPP

(OVUjFRUGVGHFRQQH[LyFRPSOLUDQHOTXHGLVSRVDHO5HLDO'HFUHWGHOGH0DUo %2(GHO·
GH0DLJGH 



1RUPD 81( % 0jQHJXHV G·LPSXOVLy SHU D OD OOXLWD FRQWUD LQFHQGLV 3DUW %
PjQHJDIOH[LEOHSODQDSHUDVHUYHLGXUGHGLjPHWUHVLPP





1RUPD 81( $ 0jQHJXHV G·LPSXOVLy SHU D OD OOXLWD FRQWUD LQFHQGLV 3DUW $
0jQHJDVHPLUUtJLGSHUDVHUYHLQRUPDOGHPPGHGLjPHWUH



1RUPD 81( 0 0jQHJXHV G·LPSXOVLy SHU D OD OOXLWD FRQWUD LQFHQGLV 3DUW
'HVFULSFLyGHSURFHVVRVLDSDUHOOVSHUDSURYHVLDVVDMRV $PEFRPSOHPHQW 



1RUPD81(0DWHULDOGHOOXLWDFRQWUDLQFHQGLV3DUW5jFRUGVGHFRQQH[LyGH
PP

/ODQoD
/ODQoD
+DGHVHUG·XQPDWHULDOUHVLVWHQWDOVHVIRUoRVPHFjQLFVLDODFRUURVLy
3RUWDUjLQFRUSRUDWXQVLVWHPDG·REHUWXUDLWDQFDPHQWVLQRH[LVWHL[DO·HPERFDGXUD
1RpVH[LJLEOHODOODQoDTXDQO·HPERFDGXUDV·DGDSWDGLUHFWDPHQWDODPjQHJD

0jQHJD
0jQHJD
+DGHVHUGHWHL[LWVLQWqWLFDPEUHYHVWLPHQWLQWHULRULHVWDQFDDXQDSUHVVLyGHSURYDGHEDU
/DVHYDORQJLWXGVHUjGHP
(VWDUjUDFRUDGDHQHOVVHXVH[WUHPVDPEUjFRUGVQRUPDOLW]DWVGHPP 81( 

1RUPHV81(
1RUPHV81(
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&RPSOLUj OHV HVSHFLILFDFLRQV FRQWLQJXGHV HQ OD 1RUPD 81(  HQ WRWHV OHV VHYHV SDUWV HQ
TXDQWOLVLJXLDSOLFDEOH

5jFRUG
5jFRUG

6DWLVIDUDQOHVHVSHFLILFDFLRQVFRQWLQJXGHVHQOD1RUPD81(

9jOYXOD
9jOYXOD
+DGHVHUG·XQPDWHULDOPHWjOÃOLFUHVLVWHQWDO·R[LGDFLyLDODFRUURVLy
6·DGPHWHQYjOYXOHVGHWDQFDPHQWUjSLG GHYROWD VHPSUHTXHHVWLJXLSUHYLVWVXSRUWDUHOFRSG·DULHWL
OHVYjOYXOHVGHYRODQWDPEXQQRPEUHGHYROWHVSHUDODVHYDREHUWXUD RWDQFDPHQW FRPSUqVHQWUH
LHQWRWFDV

0DQzPHWUH
0DQzPHWUH
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6HUjG·HVFDODHQWUHLEDUFRPDPtQLPGHFODVVH(OGLjPHWUHG·HVSHUDVHUjGHPP

(OVUjFRUGVGHFRQQH[LyFRPSOLUDQHOTXHGLVSRVDHO5HLDO'HFUHWGHOGH0DUo %2(GHO·
GH0DLJGH 

eVGHVLWMDEOHTXHODSUHVVLyKDELWXDOGHOD[DU[DG·DLJXDTXHGLPHVXUDHQHOWHUoFHQWUDOGHO·HVFDODGHO
PDQzPHWUH

6XSRUW
6XSRUW

6DWLVIDUDQOHVHVSHFLILFDFLRQVFRQWLQJXGHVHQOD1RUPD81(

9jOYXOD
9jOYXOD
+DGHWHQLUVXILFLHQWUHVLVWqQFLDPHFjQLFDSHUVXSRUWDUHOSHVGHODPjQHJD

3UHIHUHQWPHQWODYjOYXODVHUjG·REHUWXUDDXWRPjWLFDHQJLUDUODGHEDQDGRUDVREUHO·HL[GHODTXDOHVWj
PXQWDGD

6·DGPHWHQHOWLSXVGHGHEDQDGRUD FDUUHWSHUFRQVHUYDU ODPjQHJDHQURWOODGD LHOWLSXVGH SOHJDGRUD
VXSRUWSHUFRQVHUYDUODPjQHJDGREOHJDGDHQ]LJ]DJ 
(OVXSRUWKDGHSRGHUJLUDUDOYROWDQWG·XQHL[YHUWLFDOTXHSHUPHWLODFRUUHFWDRULHQWDFLyGHODPjQHJD
GXUDQWHOVHX~V

6L QR KL KD YjOYXOD G·REHUWXUD DXWRPjWLFD O·HPERFDGXUD GHX DQDU SURYHwGD GH YjOYXOD G·REHUWXUD L
WDQFDPHQW

0DQzPHWUH
0DQzPHWUH

/HV ERTXHV G·DLJXD FRQWUD LQFHQGLV GH  PP GH GLjPHWUH VH VLWXDUDQ GH PDQHUD TXH HO FHQWUH GHO
VXSRUWTXHGLDXQDDOWXUDFRPSUHVDHQWUHPLPPHVXUDWVGHVGHOSDYLPHQWGHOVzO

$UPDUL
$UPDUL

1RFDOPDQzPHWUHHQFDGD%,(SHUzpVQHFHVVDULTXHHQHOSXQWKLGUjXOLFDPHQWPHVGHVIDYRUDEOHGHOD
[DU[DG·DLJXDGHOHVELDL[H[LVWHL[LXQFRQWUROGHODSUHVVLyGHO·DLJXDDOD[DU[D

6XSRUW
6XSRUW
7RWVHOVHOHPHQWVTXHFRPSRQHQOD%,(PPKDQG·HVWDUDOORWMDWVHQXQDUPDULFDSDoGHSHUPHWUHOD
UjSLGDH[WHQVLyGHODPjQHJDHOIURQWGHODTXDOWLQJXL XQHVGLPHQVLRQVFRPDPtQLPGH[
PP
/·DUPDUL SRW VHU HQFDVWDW R GH VXSHUItFLH L HQ DPEGyV FDVRV HVWDUj SURYHwW G·XQD SRUWD R WDSD DPE
PDUFPHWjOÃOLFLDPEYLGUHSODUHFXLWGHPPGHJUXL[DPEODLQGLFDFLyLPSUHVDGH©75(1&$5(1&$6
'·,1&(1',ª(OFRORUG·DTXHVWUqWROLGHOHVSDUWVSLQWDGHVGHO·DUPDULVHUjYHUPHOO
/·DUPDULGLVSRVDUjG·REHUWXUHVGHYHQWLODFLyDPEXQDVXSHUItFLHPtQLPDHTXLYDOHQWDFP$OFRVWDW
LQIHULRUHVSUDFWLFDUjXQWUHSDQWRWUHSDQWVGHPDQHUDTXHSHUPHWLHOGHVJXjV

%,(00
%,(00
(PERFDGXUD
(PERFDGXUD

6HPSUHKDGHVHUGHOWLSXVGHEDQDGRUDDPEDOLPHQWDFLyD[LDO
/HVERTXHVG·DLJXDFRQWUDLQFHQGLVGHPPGHGLjPHWUHVHVLWXDUDQGHPDQHUDTXHO·HPERFDGXUDGH
O·DVVRUWLGRULODYjOYXODPDQXDOVLH[LVWHL[HVWURELDXQD DOWXUDFRPSUHVD HQWUHPLPGHO
SDYLPHQWGHOVzO

$UPDUL
$UPDUL
1R pV H[LJLEOH TXH OHV %,(  PP HVWLJXLQ FRQWLQJXGHV HQ DUPDUL TXH QRPpV HQ FRQGLFLRQV PROW
HVSHFLDOVG·DJUHVVLYLWDWDPELHQWDOSRGHQVHUQHFHVVDULV(QDTXHVWFDVO·DUPDULGLVSRVDUjG·REHUWXUHVGH
YHQWLODFLy DPE XQD VXSHUItFLH PtQLPDHTXLYDOHQW D  FP$O FRVWDW LQIHULRU HV SUDFWLFDUj XQ WUHSDQW R
WUHSDQWVGHPDQHUDTXHSHUPHWLHOGHVJXjVGHOPDWHL[

;$5;$'·$,*8$(63(&Ì),&$
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+DGHVHUG·XQPDWHULDOUHVLVWHQWDOVHVIRUoRVPHFjQLFVLDODFRUURVLy

/HVFDQRQDGHVGHOD[DU[DG·DLJXDG·DOLPHQWDFLyGHOHV%,(VHUDQG·DFHUDPEVROGDGXUDRVHQVH

7LQGUjSRVVLELOLWDWG·DFFLRQDPHQWSHUSHUPHWUHODVRUWLGDGHO·DLJXDHQIRUPDGHUDLJRSROYRULW]DGD

(Q HOV SXQWV GH OD [DU[D G·DLJXD HQ TXq VLJXLQ SUHYLVLEOHV HVIRUoRV PHFjQLFV VREUH OHV FDQRQDGHV SHU
FDXVHVH[WHUQHVV·KDXUDQGHSURWHJLUOHVFDQRQDGHVGHIRUPDHILFDoSHUHYLWDUHIHFWHVSHUMXGLFLDOV

3HUPHWUj REULU L WDQFDU HO SDV GH O·DLJXD HQ HO FDV TXH OD YjOYXOD GH SDV D OD PjQHJD QR V·REUL
DXWRPjWLFDPHQWTXDQHVJLUDODGHEDQDGRUD
/·RULILFLGHVRUWLGDGHO·HPERFDGXUDKDG·HVWDUGLPHQVLRQDWSHUSURSRUFLRQDUXQFDEDOGHOLWUHVSHU
PLQXWTXDQODSUHVVLyDO·RULILFLHVPDMRUTXHEDULPHQRUTXHEDU

/ODQoD
/ODQoD

(VSURWHJLUDQOHVFDQRQDGHVFRQWUDOHVJODoDGHVTXDQSXJXLQVHUDIHFWDGHVSHUDTXHVWULVF
/HV FDUDFWHUtVWLTXHV GH OD [DU[D VHUDQ OHV PDWHL[HV HQ TXDOLWDW L H[HFXFLy TXH OHV G·DOWUHV VLVWHPHV
G·DEDVWDPHQWG·DLJXDGHO·HGLILFL

&21',&,216'(',66(1<
&21',&,216'(',66(1<
1RpVH[LJLEOHHQDTXHVWWLSXVGH%,(

35(66,Ð,&$%$/
35(66,Ð,&$%$/

0jQHJD
0jQHJD

(Q TXDOVHYRO PHQD GH %,( pV QHFHVVDUL GLVSRVDU G·XQD SUHVVLy PtQLPD D O·RULILFL GH VRUWLGD GH
O·HPERFDGXUDGHEDU

+DGHVHUGHWUDPDVHPLUtJLGDLUHYHVWLPHQWLQWHULRULH[WHULRUDPEHODVWzPHUDSURSLDW

6·DGPHWXQDSqUGXDGHFjUUHJDPj[LPDDODPjQHJDGHEDU

(OVHXGLjPHWUHLQWHULRUVHUjGHPPLHOGLjPHWUHH[WHULRUPj[LPVHUjGHPP

(OFDEDOPtQLPSHUHPERFDGXUDGH%,(PPVHUjGHOLWUHVSHUPLQXWHQUDLJSOHDEDU

/DVHYDORQJLWXGVHUjGHPP
/DSUHVVLyGHVHUYHLSHUDODTXHHVWjIDEULFDGDVHUjGHEDUDPEXQDSUHVVLyGHUXSWXUDGHEDU
FRPDPtQLP
1R KD GH FROÃODSVDU TXDQ HVWj HQ UHSzV L KD GH UHFXSHUDU OD IRUPD FLOtQGULFD VL V·HOLPLQD OD FDXVD
H[WHUQDTXHFDXVDFROÃODSVH
(OVHXSHVQRH[FHGLUjGHNJFDGDPGHORQJLWXGGHPjQHJD

/HVFRQGLFLRQVGHSUHVVLyLFDEDOPtQLPVHVWDEOHUWVKDQGHFRQVHUYDUVHILQVLWRWDPEGRV%,(TXDOVVHYRO
HQIXQFLRQDPHQWVLPXOWDQLGXUDQWXQDKRUDFRPDPtQLP
6·DGPHW TXH IXQFLRQDQW WUHV %,( VLPXOWjQLDPHQW DPE OD EDL[D SUHVVLy FRUUHVSRQHQW HV UHGXHL[LQ HOV
FDEDOVDXQPtQLPGHOLWUHVSHUPLQXWHQOHV%,(PPLGHOLWUHVSHUPLQXWHQOHV%,(PP

;$5;$'·$,*8$(63(&Ì),&$
;$5;$'·$,*8$(63(&Ì),&$

(VJDUDQWLUjXQHQYHOOLPHQWFRQVHUYDQWOHVFDUDFWHUtVWLTXHVRULJLQDOVGHFLQFDQ\VFRPDPtQLP

6HPSUHTXHQRH[LVWHL[LQ LPSHGLPHQWV LQVDOYDEOHV OD[DU[DG·DLJXDSHU DO·DOLPHQWDFLyGHOHV%,(VHUj
HVSHFtILFDPHQWGLVVHQ\DGDSHUDDTXHVWDIXQFLy~QLFDPHQWRFRPDSDUWGHOD[DU[DHVSHFLILFDJHQHUDO
G·DLJXDSHUDODOOXLWDFRQWUDLQFHQGLV

6XSRUWDUjXQDFjUUHJDPtQLPDGHUXSWXUDDWUDFFLyGHNJ

5jFRUG
5jFRUG
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(OFDEDOPtQLPSHUHPERFDGXUDGH%,(PPVHUjGHOLWUHVSHUPLQXWHQUDLJSOHDEDU
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(QOHV[DU[HVG·DLJXDG·DOLPHQWDFLyGH%,(QRHVSHUPHWUjO·H[LVWqQFLDGHSUHVHVG·DLJXDSHUDFDSDOWUD
XWLOLW]DFLy

4XHHVWDQIL[DGHVVREUHSDUDPHQWVSUHIHUHQWPHQWSURSGHOHVSRUWHVGHVRUWLGDGHOVVHFWRUVG·LQFHQGLL
HQHOVUHFRUUHJXWVG·HYDFXDFLyDXQDGLVWjQFLDPj[LPDGHPGHOHVVRUWLGHVGHFDGDVHFWRUG·LQFHQGL
SHUzVHQVHFRQVWLWXLUXQREVWDFOHSHUDODFLUFXODFLy

/HVLQVWDOÃODFLRQVGH%,(HQSODQWHVLQGXVWULDOVRPDJDW]HPVHVWDUDQDOLPHQWDGHVSHUXQD[DU[DG·DLJXD
GLVSRVDGD HQ DQHOO VHPSUH TXH VLJXL SRVVLEOH HV GRWDUj GH OHV YjOYXOHV SUHFLVHV TXH SHUPHWLQ
O·DwOODPHQWGHWUDPVGHO·DQHOOSHU]RQHV

4XHOHV%,(PPWHQHQHOVHXFHQWUHJHRPqWULFDXQDDOWXUDVREUHHOVzOLQIHULRUDP
4XHOHV%,(PPWHQHQODVHYDHPERFDGXUD LODYjOYXODPDQXDO G·REHUWXUD VLpVQHFHVVjULD DXQD
DOWXUDVREUHHOVzOLQIHULRUDP

/HVFDQRQDGHVGHOD[DU[DHVSURWHJLUDQFRQWUDHOVHVIRUoRVPHFjQLFVLFRQWUDOHVJODoDGHVHQHOFDVTXH
WDOVULVFRVSXJXLQSUHVHQWDUVH

4XHODVHSDUDFLyPj[LPDHQWUHFDGD%,(LODPpVSUz[LPDpVGHFLQTXDQWDPHWUHV P 

120%5(,',675,%8&,Ð'(%,(
120%5(,',675,%8&,Ð'(%,(

4XH TXDQ DOJXQD %,( QR pV IjFLOPHQW YLVLEOH KD HVWDW VHQ\DOLW]DGD OD VHYD VLWXDFLy XWLOLW]DQW HO VHQ\DO
HVWDEOHUWHQOD1RUPD81(

/D GHWHUPLQDFLy GHO QRPEUH GH %,( L OD VHYD GLVWULEXFLy HV IDUj GH WDO PDQHUD TXH OD WRWDOLWDW GH OD
VXSHUItFLHGHOVHFWRUSURWHJLWKRHVWLJXLDOPHQ\VSHUXQD%,(

4XHDO YROWDQW GHFDGD %,( V·KD HVWDEOHUW XQD ]RQD OOLXUH G·REVWDFOHV TXHSHUPHW O·DFFpVD O·HTXLS L OD
VHYDPDQLREUD

(VFRQVLGHUD]RQDSURWHJLGDSHUXQD%,(O·jUHDFREHUWDSHUODORQJLWXGGHODPjQHJDGHPWRWDOPHQW
HVWHVDLO·DEDVWWHzULFGHPHWUHVGHOUDLJGHO·DLJXDVHPSUHTXHQRKLKDJLREVWDFOHV

(VFRPSURYDUj

/DGLVWjQFLDGHVGHTXDOVHYROSXQWGHOVHFWRUG·LQFHQGLSURWHJLWILQVOD%,(PpVSUz[LPDQRKDG·H[FHGLU
P



4XHOD[DU[DG·DLJXDHVSHFtILFDVRWPHVDDXQDSUHVVLyGHEDUHVPDQWpHVWDQFDGXUDQWXQ
SHUtRGHGHWHPSVTXHGHSqQGHODFDSDFLWDWWRWDOGHODGLWD[DU[DSHUzTXHHQFDSFDVVHUj
LQIHULRUDVLVKRUHV



4XH HOV PDQzPHWUHV GH OHV %,(  PP R GH OD [DU[D HQ OHV %,(  PP LQGLTXHQ
FRUUHFWDPHQW OD SUHVVLy FRPSDUDWV DPE XQ DOWUH GH UHIHUqQFLD DGDSWDW DO UjFRUG GH OD
PjQHJD

/HVjUHHVHQTXqODFjUUHJDWqUPLFDXQLWjULDVLJXLHOHYDGDKDQGHTXHGDUFREHUWHVSHUGRV%,(V
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/HV%,(V·LQVWDOÃODUDQVHPSUHDOLQWHULRUGHOVHGLILFLVH[FHSWHHQHVWDEOLPHQWVLQGXVWULDOVRPDJDW]HPVHQ
HOVTXHSRGHQLQVWDOÃODUVHDODLQWHPSqULHSHUzDPEODSURWHFFLyFRPSOHPHQWjULDDGHTXDGD
/HV%,(KDQG·LQVWDOÃODUVHVzOLGDPHQWIL[DGHVHQSDUDPHQWVRSLODUVSUHIHUHQWPHQWSURSGHOHVSRUWHVGH
VRUWLGDLHQHOVUHFRUUHJXWVG·HYDFXDFLyDXQDGLVWjQFLDPj[LPDGHPGHOHVVRUWLGHVGHFDGDVHFWRU
G·LQFHQGLSHUzPDLKDQGHFRQVWLWXLUXQREVWDFOHSHUDODXWLOLW]DFLyGHOHVYLHVG·HYDFXDFLy
(OFHQWUHJHRPqWULFGHOHV%,(PPKDG·HVWDUDXQDDOWXUDLQIHULRUDPDPEUHODFLyDOVzO
/HV %,(  PP SRGHQ LQVWDOÃODUVH D PDMRU DOWXUD VREUH HO VzO VHPSUH TXH O·HPERFDGXUD L OD YjOYXOD
PDQXDOG·REHUWXUD VLH[LVWHL[ HVWURELQDXQDDOWXUDPj[LPDG·PDPEUHODFLyDOVzO

6LODLQVWDOÃODFLyQRVDWLVIjDPEFDUjFWHUJHQHUDOOHVFRQGLFLRQVHVWDEOLGHVHQO·$UWLFOHLOHVFLWDGHV
HQHOVSDUjJUDIVDQWHULRUVDODPEGyVLQFOXVLYDPHQWDL[zVHUjPRWLXGHUHEXLJGHODLQVWDOÃODFLy
ILQVTXHHVUHDOLW]LQOHVPRGLILFDFLRQVQHFHVVjULHVSHUTXqHOVGLWVUHTXLVLWVVLJXLQVDWLVIHWV
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&DQRQDGD
&DQRQDGD

/DVHSDUDFLyPj[LPDHQWUHFDGD%,(LODVHYDPDVSUz[LPDVHUjGHP

(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG GH FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH VHQVH GHVFRPSWDU
HOHPHQWVLQWHUPHGLVWDOVFRPYjOYXOHVDFFHVVRULV

/HV %,( VH VHQ\DOLW]DUDQ TXDQ VLJXL GLItFLO OD VHYD ORFDOLW]DFLy XWLOLW]DQW HO VHQ\DO HVWDEOHUW HQ 81(

6·KDXUjGHPDQWHQLUDOYROWDQWGH FDGD%,(XQD]RQDOOLXUHG·REVWDFOHVSURXjPSOLD FRPSHUSHUPHWUH
O·DFFpVDODPDWHL[DLODPDQLREUDH[WHQVLyLDFWXDFLyDPEODPjQHJD
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6·DERQDUj SHU PHWUHV OLQHDOV PO  GH FDQRQDGD FRPSOHWDPHQW LQVWDOÃODGD LQFORHQW SDUW SURSRUFLRQDO
G·DFFHVVRULVVXSRUWVIL[DFLRQVHWF

9DOYXOHUtD
9DOYXOHUtD
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOPDWHL[GLjPHWUHLFDUDFWHUtVWLTXHV6LOHV
YjOYXOHVVyQHPEULGDGHVV·LQFORXUjHQODXQLWDWODVFRQWUDEULGHVMXQWHVLFDUDJROV
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(VFRPSURYDUjTXHHOVPDWHULDOVVDWLVIDQDPEFDUjFWHUJHQHUDOOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVWDEOLGHVHQDTXHVW
3&7*LHQSDUWLFXODUOHVVHJHQWVGHO·$UWLFOH
4XH HOV UjFRUGV GH FRQQH[Ly FRPSOHL[HQ DPE OD 1RUPD 81(  VHJRQV DFUHGLWDFLy SHU
&HUWLILFDWR3URWRFROG·$VVDMRVGH/DERUDWRULRILFLDOPHQWUHFRQHJXW 5HVROXFLRQVGHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL
(QHUJLDGHO  GH 1RYHPEUHGH  %2(GHOGH'HVHPEUH GHLGHO·GH0DUoGH
%2(GHOGH-XQ\GH 

/ORFGHPjQHJD %,( 
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWVHPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFOzVPXQWDWJH


(OV PDWHULDOV TXH QR VDWLVIDFLQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVWDEOLGHV HQ O·$UWLFOH  R HOV UjFRUGV QR
FRQIRUPHVD1RUPDVHUDQUHEXWMDWV

$&&(37$&,Ð25(%8,*'(/$,167$/Ã/$&,Ð
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(VFRPSURYDUj TXHHOGLVVHQ\GHODLQVWDOÃODFLyVDWLVIjDPEFDUjFWHUJHQHUDOOHVFRQGLFLRQVHVWDEOLGHV
HQDTXHVW3&7*HQSDUWLFXODUHQO·$UWLFOHLDPpVDPpVOHVVHJHQWV
4XHOHV%,(GHOVHGLILFLVHVWDQLQVWDOÃODGHVDOVHXLQWHULRUH[FHSWHTXDQHVWUDFWLG·HVWDEOLPHQWVLQGXVWULDOV
RPDJDW]HPVHQTXqSRGHQHVWDUDODLQWHPSqULHSHUzGHJXGDPHQWSURWHJLGHV
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/HVFRQGLFLRQVLHVSHFLILFDFLRQVFRQWLQJXGHVHQDTXHVWD6HFFLyVyQDSOLFDEOHVDOHVLQVWDOÃODFLRQV
GH VLVWHPHV GH GHWHFFLy DXWRPjWLFD G·LQFHQGLV HO IXQFLRQDPHQW GH OHV TXDOV VLJXL HOqFWULF L
HVWLJXLQFRPSRVWHVSHUGHWHFWRUVSXQWXDOVVHPSUHTXHHVWLJXLQPXQWDGHVHQHGLILFLV
4XDQ HO VLVWHPD GH GHWHFFLy DXWRPjWLFD G·LQFHQGL HVWLJXL GHVWLQDW D FRQWURODU HO IXQFLRQDPHQW
G·XQVLVWHPDIL[G·H[WLQFLypVQHFHVVDULUHVSHFWDUOHVUHFRPDQDFLRQVDSOLFDEOHVHVSHFtILFDPHQWD
WDOVVLVWHPHV
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6LVWHPDDXWRPjWLFGHGHWHFFLyG·LQFHQGLV

&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
5(%8,*




&RQMXQW GH GLVSRVLWLXV TXH SHUPHWHQ GHVFREULU L DVVHQ\DODU LPPHGLDWDPHQW VHQVH LQWHUYHQFLy
KXPDQDHOVLQFHQGLVHQODVHYDIDVHLQLFLDORPROWSUz[LPVDHOOD
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'HWHFWRUG·LQFHQGLV
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(OHPHQW GHO VLVWHPD TXH REVHUYD SHUPDQHQWPHQW R DPE EUHXV LQWHUYDOV VXFFHVVLXV OD YDULDFLy
G·XQDPDJQLWXGItVLFDDSURSLDGDSHUGHVFREULUXQLQFHQGLHQXQDFHUWD]RQDGHYLJLOjQFLDTXHWp
HQFRPDQDGD
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'HWHFWRUWqUPLF$TXHOOTXHpVVHQVLEOHDXQDHOHYDFLyGHWHPSHUDWXUD



'HWHFWRU WHUPRVWjWLF V·DFWLYD TXDQ OD WHPSHUDWXUD H[FHGHL[ G·XQ FHUW YDORU
SUHGHWHUPLQDW



'HWHFWRU WHUPRYHORFLPqWULF 6·DFWLYD TXDQ OD YHORFLWDW GH O·LQFUHPHQW GH WHPSHUDWXUD
H[FHGHL[G·XQFHUWYDORUSUHGHWHUPLQDW



'HWHFWRU WqUPLF FRPELQDW $TXHOO TXH LQFRUSRUD XQ HOHPHQW WHUPRVWjWLFD L XQ DOWUH
WHUPRYHORFLPqWULF



'HWHFWRUGHIXPV$TXHOOTXHpVVHQVLEOHDOHVSDUWtFXOHVGHOVSURGXFWHVGHFRPEXVWLy
RGHSLUzOLVLHQVXVSHQVLyHQO·DLUH DHURVROV 



'HWHFWRU LzQLF 6·DFWLYD TXDQ HOV SURGXFWHV GH OD FRPEXVWLy R SLUzOLVL LQIOXHQFLHQ HO
FRUUHQWHOqFWULFTXHFLUFXODHQXQDFDPEUDGHLRQLW]DFLy



'HWHFWRUzSWLF6·DFWLYDTXDQHOVSURGXFWHVGHODFRPEXVWLyRSLUzOLVLLQIOXHQFLHQHOIOX[
R OD GLIXVLy GH OD OOXP D OHV ]RQHV LQIUDURMD YLVLEOH R XOWUDYLRODGD GH O·HVSHFWUH
HOHFWURPDJQqWLF



'HWHFWRUGHIODPHV$TXHOOTXHpVVHQVLEOHDODUDGLDFLyHPHVDSHUOHVIODPHV

&HQWUDOGH6HQ\DOLW]DFLyL&RQWURO
3DUWGHOVLVWHPDDXWRPjWLFDGHGHWHFFLyG·LQFHQGLVTXH

3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6'(7(&&,Ð$87207,&$







$OLPHQWDHOVHOHPHQWVGHWHFWRUV



5HSHOVHQ\DOHQYLDWSHUDTXHVWVTXDQV·DFWLYHQ



,QGLFDHOOORFHQTXqHVWjVLWXDWHOGHWHFWRU RGHWHFWRUV DFWLYDW V 



,QGLFDSHUXQVHQ\DOzSWLFLDF~VWLFDTXHV·KDSURGXwWO·DFWLYDFLy DODUPD 



7UDQVPHWHOVHQ\DOG·DODUPDLDFWLYDGLVSRVLWLXV RSWDWLX 



9LJLODODLQVWDOÃODFLyGHOSURSLVLVWHPDLOHVVHYHVSRVVLEOHVDYDULHV



,QGLFDSHUXQVHQ\DOzSWLFLDF~VWLFDTXHKLKDXQDDYDULD



7UDQVPHWHOVHQ\DOG·DYDULD RSWDWLX 
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3DQHOOUHSHWLGRUSULQFLSDO

1RUPHV81(

3DUW GHO VLVWHPD GHVWLQDW D UHEUH HOV VHQ\DOV G·DODUPD G·LQFHQGL L G·DYDULD HQ XQD HVWDFLy
UHFHSWRUDGHVGHOD&HQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWUROG·RQSURFHGHL[HQHOVGLWVVHQ\DOV

81(6LVWHPHVGHGHWHFFLyLDODUPDG·LQFHQGL3DUW,QWURGXFFLy

=RQD

81(  &RPSRQHQWV GHOV VLVWHPHV GH GHWHFFLy DXWRPjWLFD G·LQFHQGLV 3DUW 
5HTXLVLWVLPqWRGHVG·DVVDLJGHOVHTXLSVGHFRQWUROLVHQ\DOLW]DFLy

6HFWRU R jUHD YLJLODGD SHU DO TXDO pV QHFHVVjULD XQD LQGLFDFLy SUzSLD GLIHUHQFLDGD G·DODUPD
G·LQFHQGLV

81(  &RPSRQHQWV GHOV VLVWHPHV GH GHWHFFLy DXWRPjWLFD G·LQFHQGLV 3DUW 
6XEPLQLVWUDPHQWG·HQHUJLD

%XFOH

81(  &RPSRQHQWV GHOV VLVWHPHV GH GHWHFFLy DXWRPjWLFD G·LQFHQGLV 3DUW 
'HWHFWRUVGHFDORU'HWHFWRUVSXQWXDOVTXHFRQWHQHQXQHOHPHQWHVWjWLF

&LUFXLW HOqFWULF DXWRYLJLODW TXH FRQQHFWD HOV GHWHFWRUV G·XQD ]RQD D OD FHQWUDO GH VHQ\DOLW]DFLy L
FRQWURO

81(  &RPSRQHQWV GHOV VLVWHPHV GH GHWHFFLy DXWRPjWLFD G·LQFHQGLV 3DUW 
'HWHFWRUVWqUPLFVWHUPRYHORFLPqWULFVSXQWXDOVVHQVHHOHPHQWHVWjWLF

6XSHUItFLHYLJLODGD

81(  &RPSRQHQWV GHOV VLVWHPHV GH GHWHFFLy DXWRPjWLFD G·LQFHQGLV 3DUW 
'HWHFWRUVSXQWXDOVGHIXPV'HWHFWRUVTXHIXQFLRQHQVHJRQVHOSULQFLSLGHGLIXVLyRWUDQVPLVVLyGH
ODOOXPRGHLRQLW]DFLy

UHDDOQLYHOOGHOVzOYLJLODGDSHUXQGHWHFWRUDXWRPjWLFG·LQFHQGL
([WHQVLyGHODSURWHFFLy

81(   &RPSRQHQWV GHOV VLVWHPHV GH GHWHFFLy DXWRPjWLFD G·LQFHQGLV 3DUW 
'HWHFWRUVGHFDORUDPEOOLQGDUVGHWHPSHUDWXUDHOHYDGD

&RQMXQWGHWRWHVOHV]RQHVYLJLODGHVSHUGHWHFWRUV
'LVSRVLWLXG·DODUPD

81(&RPSRQHQWVGHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLV3DUW$VVDMRV
GHVHQVLELOLWDWGDYDQWOODUVWLSXV

$SDUHOO HTXLS R PHFDQLVPH TXH SHUPHW JHQHUDU XQ VHQ\DO zSWLF LR DF~VWLFD TXH DYLVD L
FRPXQLFDTXHV·KDSURGXwWXQDVLWXDFLyG·DODUPD

81(6LVWHPHVGHGHWHFFLyG·DODUPDG·LQFHQGLV3DUW'HWHFWRUVGHIODPD

&20326,&,Ð
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81(  6LVWHPHV GH GHWHFFLy L DODUPD G·LQFHQGLV 3DUW  3ODQLILFDFLy GLVVHQ\
LQVWDOÃODFLySRVDGDHQVHUYHL~VLPDQWHQLPHQW

8QVLVWHPDGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLVHVWjFRPSRVWSHU


'HWHFWRUVG·LQFHQGL

$OWUDQRUPDWLYD



&HQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO



'LVSRVLWLXG·DODUPD

4XDQWDOVHTXLSVLPDWHULDOVDHPSUDUFRPSOLUDQDPEDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQFDGDVFXQGHOV
$SDUWDWVGHO·$UWLFOH



'LVSRVLWLXGHWUDQVPLVVLyGHOVVHQ\DOVG·DODUPDLDYDULD RSWDWLX 

&$5$&7(5Ì67,48(6'(/6(48,36,0$7(5,$/6
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(VWDFLyGHUHFHSFLyGHOVVHQ\DOVG·DODUPDLG·DYDULD RSWDWLX 

&217,1*87
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$OLPHQWDFLyHOqFWULFDGHOVLVWHPD

(O FRQWLQJXW G·DTXHVW $UWLFOH HV UHIHUHL[ D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV L FRQGLFLRQV UHTXHULGHV SHU DOV
FRPSRQHQWVGHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLV VHJRQV$SDUWDW$UWLFOH

&/$66,),&$&,Ð
&/$66,),&$&,Ð

/HV FRQGLFLRQV UHTXHULGHV IL[HQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV TXH KD GH VDWLVIHU O·HTXLS R HOV PDWHULDOV
HPSUDWVDO·LQVWDOÃODFLyGHOVVLVWHPHVLHVGHILQHL[HQHOVPqWRGHVG·DVVDLJDTXqKDQGHVRWPHWUH·V
HOVGLWVHTXLSVLPDWHULDOVTXDQSURFHGHL[L

(OVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLVHVFODVVLILTXHQJHQHUDOPHQWDWHQHQWDO·HIHFWHGHO
IRFTXHVHQVLELOLW]DDO·HOHPHQWGHWHFWRUSHUODTXDOFRVDHQIXQFLyGHOIHQRPHQGHWHFWDWDTXtHV
FRQVLGHUHQHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLVIRUPDWVSHOVVHJHQWVWLSXVGHGHWHFWRUV
SXQWXDOV


'HWHFWRUVWqUPLFV



'HWHFWRUVGHIXPV



'HWHFWRUVGHIODPD
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$PEFDUjFWHUJHQHUDO


/·HTXLSLHOVPDWHULDOVKDQGHWHQLULQGLFDFLRQVVXILFLHQWVSHUVHULGHQWLILFDWVHQVHULVF
G·HUURU QRPGHOIDEULFDQWPRGHOWLSXVHWF



(OVGHWHFWRUVDXWRPjWLFVLOHVFHQWUDOVGHVHQ\DOLW]DFLyKDQGHFRUUHVSRQGUHDPRGHOV
DFFHSWDWVSHUO·$MXQWDPHQWVLHVFDX

'(7(&7256'·
'(7(&7256'·,1&(1',
,1&(1',

1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
&RGL7qFQLFGHO·(GLILFDFLy

(OV HOHPHQWV GHWHFWRUV VyQ XQ GHOV FRPSRQHQWV GHOV VLVWHPHV GH GHWHFFLy DXWRPjWLFV OHV
FDUDFWHUtVWLTXHV L TXDOLWDWV WqFQLTXHV GHO TXDO UHVXOWHQ GHWHUPLQDQWV GH O·HILFjFLD L ILDELOLWDW GHO
VLVWHPDMXQWDPEOLDGHTXDGDHOHFFLyGHOWLSXVGHGHWHFWRUG·LQFHQGLVVHJRQVOHVFRQGLFLRQVGH
OD]RQDYLJLODGD

5HJODPHQW *HQHUDO GH 3ROLFLD G·(VSHFWDFOHV 3~EOLFV L $FWLYLWDWV 5HFUHDWLYHV 5HLDO 'HFUHW
GHOG·$JRVWGH %2(1GHOGHQRYHPEUHGH 

/HV FDUDFWHUtVWLTXHV L TXDOLWDWV WqFQLTXHV H[LJLEOHV DOV HOHPHQWV GHWHFWRUV HV UHFXOOHQ VHJRQV HOV
GLIHUHQWVWLSXVHQ

20 GHO  GH PDUo GH  GHO 0LQLVWHUL G·LQG~VWULD %2( GH O· G·DEULO GH   VREUH
©1RUPHVG·+RPRORJDFLyG·DSDUHOOVUDGLRDFWLXVª

'HWHFWRUV7qUPLFV

'LVSRVLFLRQVGHO·$GPLQLVWUDFLy

5HJODPHQW G·LQVWDOÃODFLRQV GH SURWHFFLy FRQWUD LQFHQGLV 5HLDO 'HFUHW  GH  GH
1RYHPEUH 
3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6'(7(&&,Ð$87207,&$





'HWHFWRUVWHUPRVWjWLFV
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1RUPD81(3DUW©&RPSRQHQWVGHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFD
G·LQFHQGLV 3DUW  'HWHFWRUV GH FDORU 'HWHFWRUV SXQWXDOV TXH FRQWHQHQ XQ HOHPHQW
HVWjWLFª

/DWHQVLyG·DOLPHQWDFLyUHFRPDQDEOHpVGHYLQWLTXDWUHYROWV 9 
;DU[DS~EOLFD
8QD GH OHV GXHV IRQWV G·DOLPHQWDFLy KDXUj GH VHU XQD [DU[D HOqFWULFD S~EOLFD GH IXQFLRQDPHQW
SHUPDQHQWO·DOWUDIRQWKDGHVHUXQDEDWHULDG·DFXPXODGRUV

1RUPD81(3DUW©&RPSRQHQWVGHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFD
G·LQFHQGLV3DUW'HWHFWRUVGHFDORUDPEOOLQGDUVGHWHPSHUDWXUDHOHYDWVª

/·DOLPHQWDFLy GHO VLVWHPD GH GHWHFFLy D SDUWLU GH OD [DU[D HOqFWULFD S~EOLFD FRQVWLWXLUj XQ FLUFXLW
GLIHUHQFLDWTXHSRVVHHL[LHOVHXSURSLOLPLWDGRUGHFRUUHQWGHULYDWHOPpVDSURSSRVVLEOHGHOSXQW
G·HQJDQ[DGD GH O·HVFRPHVD GH O·HGLILFL HQ TXq HV WUREL LQVWDOÃODGD OD FHQWUDO GH VHQ\DOLW]DFLy L
FRQWUROeVSUHFtVJDUDQWLUTXHDTXHVWFLUFXLWQRTXHGDIRUDGHVHUYHLTXDQHVFDUWDHOFRUUHQWHQ
TXDOVHYRODOWUHWDOFRPHOGHIRUoDRHOG·HQOOXPHQDW

'HWHFWRUVWHUPRYHORFLPqWULFV


1RUPD81(3DUW©&RPSRQHQWVGHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFD
G·LQFHQGLV 3DUW  'HWHFWRUV WqUPLFV WHUPRYHORFLPqWULFV SXQWXDOV VHQVH HOHPHQW
HVWjWLF

'HWHFWRUVGHIXPV

/·DOLPHQWDFLy SURFHGHQW GH OD [DU[D HOqFWULFD S~EOLFD KD GH VHU WDO TXH SHUPHWL DVVHJXUDU
VLPXOWjQLDPHQWHOIXQFLRQDPHQWGHOD[DU[DGHFLUFXLWVGHGHWHFFLyHOVGLVSRVLWLXVG·DODUPDLHQ
FDVGHGHVFjUUHJDGHODEDWHULDG·DFXPXODGRUVHOFRUUHQWGHFjUUHJDPj[LPDGHODPDWHL[D

1RUPD81(3DUW©&RPSRQHQWVGHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLV
3DUW  'HWHFWRUV SXQWXDOV GH IXPV 'HWHFWRUV TXH IXQFLRQHQ VHJRQV HO SULQFLSL GH GLIXVLy R
WUDQVPLVVLyGHODOOXPRGHLRQLW]DFLyª

%DWHULDG·DFXPXODGRUV

(OVGHWHFWRUVGHLRQLW]DFLyTXHFRQWHQHQXQDIRQWUDGLRDFWLYDLQGHSHQGHQWPHQWGHODVHYDIXQFLy
GHWHFWRUDLOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVHQUHODFLyDPEHOODKDQGHVDWLVIHUHOVUHTXLVLWVTXHFRPD
DSDUHOO UDGLRDFWLX H[LJHL[ OL 2UGUH GHO 0LQLVWHUL G·,QG~VWULD GH  GH PDUo GH  %2( G·
G·DEULO  VREUH ©1RUPHV G·KRPRORJDFLy G·DSDUHOOV UDGLRDFWLXVª TXH LPSOLFD XQD HVSHFtILFD
DSURYDFLy PLQLVWHULDO SXEOLFDGD DO %2( L TXH QR VXSRVD XQ FRPSOLPHQW GH OD UHVWD GH OHV
HVSHFLILFDFLRQVH[LJLGHVFRPDHOHPHQWGHWHFWRU

(Q FDVGH IDOODGD GH OD [DU[D S~EOLFD GHVXEPLQLVWUDPHQW HOqFWULF OD EDWHULD G·DFXPXODGRUV KD
G·DOLPHQWDUDXWRPjWLFDPHQWOD[DU[DGHOVLVWHPDGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDVHQVHFDSLQWHUUXSFLy
(VFRQVLGHUDTXHKLKDXQIDOODGDDOD[DU[DS~EOLFDGHVXEPLQLVWUDPHQWHOqFWULFTXDQODWHQVLy
GHO VXEPLQLVWUDPHQW GHVFHQGHL[ SHU VRWD GHO VHWDQWD SHU FHQW    GHO VHX YDORU QRPLQDO GH
VHUYHL
/D EDWHULD G·DFXPXODGRUV WLQGUj XQHV FDUDFWHUtVWLTXHV TXH DVVHJXULQ QR VROV HO IXQFLRQDPHQW
FRQWLQX GHO VLVWHPD DOPHQ\V GXUDQW VHWDQWDGRV   KRUHV VLQy HQ WRW PRPHQW HO GHOV
GLVSRVLWLXVG·DODUPDGXUDQWDOPHQ\VPLWMDKRUD(VSRGUDQDXWRULW]DUGXUDGHVGHIXQFLRQDPHQW
LQIHULRUVDVHWDQWDGRV  KRUHVSHUzVHPSUHVXSHULRUVDYLQWLTXDWUH  KRUHVFRQVLGHUDQWOD
ILDELOLWDWGHGHWHFFLyGHIDOODGDHQOD[DU[DHOqFWULFDGHVXEPLQLVWUDPHQWLODGXUDGDSUREDEOHGH
ODVHYDUHSDUDFLy

&(175$/'(6(1<$/,7=$&,Ð,&21752/
&(175$/'(6(1<$/,7=$&,Ð,&21752/
/D FHQWUDO GH VHQ\DOLW]DFLy L FRQWURO KD GH UHXQLU WRWV HOV GLVSRVLWLXV QHFHVVDULV SHU D UHEUH
FRQWURODU UHJLVWUDU L WUDQVPHWUH HOV VHQ\DOV SURFHGHQWV GHOV HOHPHQWV GHWHFWRUV FRQQHFWDWV D OD
PDWHL[DLSHUDFFLRQDUHORHOVGLVSRVLWLXVG·DODUPD
/HV FDUDFWHUtVWLTXHV L FRQGLFLRQV UHTXHULGHV D OD &HQWUDO GH VHQ\DOLW]DFLy L FRQWURO DL[t FRP HOV
VHXV PqWRGHV G·DVVDLJ HVWDQ UHFROOLGHV HQ OD 1RUPD 81( 3DUW  ©&RPSRQHQWV
GHOVVLVWHPHVGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLV3DUW5HTXLVLWVLPqWRGHVG·DVVDLJGHOVHTXLSV
GHFRQWUROLVHQ\DOLW]DFLyª

/D UHFDUUHJD GH OD EDWHULD G·DFXPXODGRUV VHUj DXWRPjWLFD /·HTXLS GH FjUUHJD GH OD EDWHULD
G·DFXPXODGRUV WLQGUj FDUDFWHUtVWLTXHV WqFQLTXHV WDOV TXH SHUPHWLQ UHFDUUHJDU HQ XQ Pj[LP GH
YLQWLTXDWUH   KRUHV OD EDWHULD TXDQ DTXHVWD HV WUREL WRWDOPHQW GHVFDUUHJDGD L GH PDQHUD
TXH HOV GLVSRVLWLXV G·DODUPD SXJXLQ IXQFLRQDU GH IRUPD FRQWtQXD GXUDQW PLWMD KRUD DOPHQ\V
DOLPHQWDWVSHUODEDWHULDG·DFXPXODGRUV

',6326,7,86'·
',6326,7,86'·$/$50$
$/$50$
(OVGLVSRVLWLXVG·DODUPDTXDQVyQDOWUHVTXHHOVLQFRUSRUDWVDODFHQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO
SRGHQVHUGLVSRVLWLXVDF~VWLFVLzSWLFV

&21',&,216'(',66(1<
&21',&,216'(',66(1<
(;7(16,Ð'(/$'(7(&&,Ð
(;7(16,Ð'(/$'(7(&&,Ð

(QJHQHUDOKDG·H[LVWLUXQGLVSRVLWLXDF~VWLFGHVXILFLHQWSRWqQFLDVRQRUDDGHTXDGDDO·HVSDLRQ
KD GH VHU HVFROWDGD O·DODUPD SRGHQW HPSUDUVH WLPEUHV FDPSDQHV FOj[RQV VLUHQHV HWF
FDSDoRV G·HPHWUH XQ VHQ\DO FRQWLQXD R LQWHUPLWHQW GHO QLYHOO L IUHTqQFLD VRQRUHV DGHTXDWV DO
PHGL

/DGHWHFFLyKDGHFRPSUHQGUHODWRWDOLWDWGHOYROXPTXHSXJXLVHUDIHFWDWSHUXQPDWHL[LQFHQGL
EHQVLJXLXQVHFWRUG·LQFHQGLXQHGLILFLRXQFRQMXQWG·HGLILFLV
(QHVSHFLDOV·KDQGHYLJLODUHQWUHDOWUHVHOVHVSDLVVHJHQWV

(OGLVSRVLWLXDF~VWLFKDGHFRPSOHPHQWDUVHRILQVLWRWSRWVHUVXEVWLWXwWMXVWLILFDGDPHQWSHUXQ
GLVSRVLWLX G·DODUPD zSWLF TXDQ HQ O·HVSDL RQ KD GH PDQLIHVWDUVH O·DODUPD KL KD XQ QLYHOO GH
VRUROO DOW SRGHQW HPSUDU HV OOXPV R DSDUHOOV OOXPLQRVRV FDSDoRV G·HPHWUH OODPSDGHV R OOXP
SHUPDQHQWRLQWHUPLWHQWG·LQWHQVLWDWLFRORUDGHTXDWVDOPHGL
(OV GLVSRVLWLXV G·DODUPDDF~VWLFV L zSWLFV KDQ GH VHU GHFDUDFWHUtVWLTXHVWDOVTXH QR SHUWRUELQ HO
IXQFLRQDPHQW GH OD LQVWDOÃODFLy GHO VLVWHPD GH GHWHFFLy L KDQ GH VDWLVIHU OHV GLVSRVLFLRQV GH
O·$GPLQLVWUDFLy DPE FDUjFWHU JHQHUDO L HQ HVSHFLDO OHV UHODWLYHV D O·2UGHQDQoD *HQHUDO GHO
7UHEDOO

$/,0(17$&,Ð(/Ë&75,&$
$/,0(17$&,Ð(/Ë&75,&$
7$&,Ð(/Ë&75,&$
)RQWV
(OVLVWHPDGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGLVKDG·DOLPHQWDUVHHOqFWULFDPHQWFRPDPtQLPSHU
GXHV IRQWV WDOV TXH FDGDVFXQD G·HOOHV WLQJXL FDSDFLWDW L SRWqQFLD VXILFLHQWV SHU DVVHJXUDU HO
IXQFLRQDPHQWGHOVLVWHPDHQOHVFRQGLFLRQVPpVGHVIDYRUDEOHV
eV LQGLVSHQVDEOH TXH OD SHUWRUEDFLy R PDO IXQFLRQDPHQW G·XQD IRQW QR SURYRTXL PDO
IXQFLRQDPHQWRIDOODGDGHO·DOWUD
3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6'(7(&&,Ð$87207,&$







(OV FUHDWV SHU SUHVWDWJHULHV R SDQWDOOHV GLVWDQWV GHO VRVWUH PHQ\V GH WUHVFHQWV
PLOÃOtPHWUHV PP 



(OVRFXOWVSHOVIDOVRVVRVWUHVLHOVIDOVRVVzOV



(OVEXLWVG·HOHYDGRUVFRQGXFWHVLHL[LGHVYHUWLFDOVLSDWLVLQWHULRUVFREHUWV



(OVFRQGXFWHVGHFDEOHVKRULW]RQWDOVLYHUWLFDOV



/HVLQVWDOÃODFLRQVLFRQGXFWHVGHYHQWLODFLyLFOLPDWLW]DFLy



/HV FRQGXFFLRQV SHU DO WUDQVSRUW GH SULPHUHV PDWqULHV R GH UHEXWMRV DL[t FRP HOV
VHXVFROÃOHFWRUV


3RGHQVHUH[FORVRVGHYLJLOjQFLD



(OVSHWLWVORFDOVVDQLWDULVFRPDODYDERVXULQDULVEDQ\VHWFVHPSUHTXHHQHOOVQR
SXJXLQGLSRVLWDUVHSURGXFWHVRUHEXWMRVFRPEXVWLEOHV

3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6'(7(&&,Ð$87207,&$







(OVFRQGXFWHVGHFDEOHVKRULW]RQWDOVLYHUWLFDOVVLQRVyQDFFHVVLEOHVSHUDOHVSHUVRQHV
LHVWDQFRPSDUWLPHQWDWVFRPDVHFWRUG·LQFHQGL

OHV VHYHV FRPELQDFLRQV ([HPSOHV IRF GH IXVWD FDUWy R SDSHU HQ SUHVqQFLD GH JUDQ TXDQWLWDW
G·R[LJHQIRFGHOtTXLGVLQIODPDEOHVFRPHOVKLGURFDUEXUV 



/HVDQGDQHVGHFjUUHJDGHVSURYHwWVGHFREHUWD



(OVUHIXJLVDQWLDHULVTXHQRV·XWLOLW]HQSHUDDOWUHVILQVHQWHPSVGHSDX

6L V·HVSHUD XQ LQFHQGL GH GHVHQYROXSDPHQW LQWHUPHGLHQWUH HOV GRVDEDQV GHVFULWV HOV GHWHFWRUV
GHIXPVyQHOVPpVDSURSLDWV



(OVORFDOVSURWHJLWVSHUXQVLVWHPDG·DUUXL[DGRUHVDXWRPjWLTXHV



(OVHVSDLVRFXOWVSHUVREUHGHOVIDOVRVVRVWUHVRSHUVRWDGHOVIDOVRVVzOVTXDQ

$OWXUDGHO/RFDO

o

1R FRQWLQJXLQ PDWHULDOV FRPEXVWLEOHV D H[FHSFLy G·DOJXQ FDEOH L
HVWLJXLQOLPLWDWVH[WHULRUPHQWSHUHOHPHQWVLQFRPEXVWLEOHV

o

ODVHYDDOWXUDVLJXLLQIHULRUD]HURFRPDYXLWPHWUHV P LHVWLJXLQ
FRPSDUWLPHQWDWVPLWMDQoDQWPDWHULDOVLQFRPEXVWLEOHVHQVXSHUItFLHVGH
FRVWDWVLQIHULRUVDGHXPHWUHV P 

(OWHPSVGHUHVSRVWDGHOVGHWHFWRUVpVIXQFLyGHO·DOWXUDGHOORFDOSHUODTXDOFRVDKDQG·DSOLFDU
VHFHUWHVUHVWULFFLRQVDODVHYDXWLOLW]DFLyHQORFDOVGHJUDQDOWXUD
/D UHODFLy HQWUH O·DSWLWXG GHOV GLYHUVRV WLSXV GH GHWHFWRUV L O·DOWXUD GHO ORFDO DL[t FRP HOV OtPLWV
DEVROXWVG·XWLOLW]DFLyV·LQGLTXHQDO48$'5(
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/DVXSHUItFLHSURWHJLGDSHOVLVWHPDKDGHGLYLGLUVHHQ]RQHV(QDFWLYDUXQGHWHFWRUV·KDGHSRGHU
LGHQWLILFDUIjFLOPHQWHQTXLQD]RQDHVWURED
/HV]RQHVV·KDQGHGHOLPLWDUGHIRUPDWDOTXHVLJXLSRVVLEOHORFDOLW]DUDPEUDSLGHVDLVHJXUHWDWHO
IRFXVGHOLQFHQGL
/HV]RQHVQRKDQGHFRPSUHQGUHPpVG·XQDSODQWDRXQVHFWRUG·LQFHQGLVG·XQDSODQWDDPEOHV
H[FHSFLRQV VHJHQWV FDL[HV G·HVFDOD SDWLV LQWHULRUV FREHUWV FRQGXFWHV G·HOHYDGRUV L DOWUHV
FRQGXFWHVYHUWLFDOV


'LYHUVRVORFDOVFRQWLJXVSRGHQSHUWjQ\HUDODPDWHL[D]RQD



6L HO VHX QRPEUH QR pV VXSHULRU D FLQF   L OD VHYD VXSHUItFLH WRWDO QR H[FHGHL[ GH
TXDWUHFHQWVPHWUHVTXDGUDWV P 
VLHOVVHXVDFFHVVRVHVSRGHQFRPSUHQGUHIjFLOPHQWDPEODYLVWDHOVHXQRPEUHQR
pVVXSHULRUDGHX  ODVHYDVXSHUItFLHQRH[FHGHL[GHPLOPHWUHVTXDGUDWV 
P LHQODSUR[LPLWDWGHO·DFFpVDFDGDVFXQGHOVORFDOVV·LQVWDOÃOHQLQGLFDGRUVzSWLFV
G·DODUPDPROWYLVLEOHVGHPDQHUDTXHSHUPHWLQGHWHUPLQDUHQFDVG·LQFHQGLTXDOpV
HOORFDOVLQLVWUDW

/DVXSHUItFLHHQSODQWDG·XQD]RQDQRKDG·H[FHGLUPLOVLVFHQWVPHWUHVTXDGUDWV P HQ
FDSFDV
(OVGHWHFWRUVG·LQFHQGLVFROÃORFDWVVRWDHOVIDOVRVVRVWUHVLIDOVRVVzOVHQOHVFRQGXFWHVGHFDEOHVD
OHVLQVWDOÃODFLRQVGHYHQWLODFLyFOLPDWLW]DFLyHWFKDQGHSHUWjQ\HUD]RQHVGLIHUHQWVWUHWTXHHV
GLVSRVL HO TXH pV QHFHVVDUL SHU LQGLFDU HQ TXLQD SDUW GHO ORFDO KL KD DFWXDW LQLFLDOPHQW DOJXQ
GHWHFWRU
(VUHFRPDQDLQGLFDUFODUDPHQWVREUHFDGDGHWHFWRURHQODVHYDSUR[LPLWDWLPPHGLDWDDTXLQD
]RQDSHUWDQ\
(OVGHWHFWRUVG·LQFHQGLV·DJUXSDUDQHQEXFOHVHQFDGD]RQD

% %R
$ $FFHSWDEOH
1 1RDFFHSWDEOH
7HPSHUDWXUD$PELHQW
(OVGHWHFWRUVGHIXPLGHIODPDHVSRGHQXWLOLW]DUSHUDWHPSHUDWXUDDPELHQWLQIHULRUDFLQTXDQWD
JUDXVFHQWtJUDGV &  H[FHSWHVLHOVHXFHUWLILFDWG·DSURYDFLyIL[DXQDDOWUDWHPSHUDWXUD 
/D WHPSHUDWXUDIL[D G·DFWLYDFLy GHOV GHWHFWRUV WqUPLFV KD GH VXSHUDUHQWUH GHX JUDXV FHQWtJUDGV
& LWUHQWDFLQFJUDXVFHQWtJUDGV & DODWHPSHUDWXUDDPELHQWPj[LPDHVSHUDGDHQOHV
SUR[LPLWDWVGHOGHWHFWRU6LODWHPSHUDWXUDDPELHQWpVLQIHULRUD]HURJUDXVFHQWtJUDGV & QR
V·KDQG·XWLOLW]DUGHWHFWRUV~QLFDPHQWWHUPRVWjWLFV
6L OHV WHPSHUDWXUHV GH O·DPELHQW YDULHQ EUXVFDPHQW R VyQ FRQVWDQWPHQW JDLUH DOWHV VyQ SRF
DFRQVHOODEOHVHOVGHWHFWRUVFRPELQDWVWHUPRVWjWLFVWHUPRYHORFLPqWULFV
(OVGHWHFWRUVGHIXPGHIODPDLFRPELQDWVWHUPRVWjWLFVWHUPRYHORFLPqWULFVHVSRGHQXWLOLW]DUILQVD
WHPSHUDWXUDDPELHQWGHPHQ\VYLQWJUDXVFHQWtJUDGV & VLKLKDFHUWHVDTXHQRHVFREULUDQ
GHJODo
0RYLPHQWGHO·DLUH

(/(&&,Ð'(/7,386'('(7(&7256
(/(&&,Ð'(/7,386'('(7(&7256
/·HOHFFLy GHO WLSXV GH GHWHFWRU pV GHWHUPLQDQW GH O·HILFjFLD GHO VLVWHPD SHU OD TXDO FRVD pV
QHFHVVDULDMXVWDUO·HOHFFLyDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLFRQGLFLRQVDPELHQWDOVLDOHVSRVVLEOHVIRQWVGH
IDOVHVDODUPHV(OVVHJHQWVFULWHULVKDQGHVHUFRQVLGHUDWV

(OVGHWHFWRUVGHIXPHVSRGHQXWLOLW]DUILQVDPEXQDYHORFLWDWGHO·DLUHGHFLQFPHWUHVSHUVHJRQ 
PVHJ  WUHWTXHHOFHUWLILFDWG·DSURYDFLyDXWRULW]LXQDYHORFLWDWPDMRU 
1RV·LPSRVDFDSOLPLWDFLyHQDTXHVWVHQWLWDOVGHWHFWRUVWqUPLFVRGHIODPD

'HVHQYROXSDPHQWGHO,QFHQGL

9LEUDFLRQV

6L V·HVSHUD XQ LQFHQGL GH GHVHQYROXSDPHQW OHQW HQ OD VHYD IDVH LQLFLDO JUDQ GHVSUHQLPHQW GH
IXPIHEOH GHVSUHQLPHQWGHFDORUIODPHVHVFDVVHVRQXOÃOHV HOVPpVDGHTXDWV VyQHOV GHWHFWRUV
GH IXPV ([HPSOHV IRF GH FDEOHV HQ OD VHYD IDVH LQLFLDO IRF GH IXVWD FDUWy R SDSHU DPE
HVFDVVHWDWG·R[LJHQ 

6L HOV GHWHFWRUV G·LQFHQGL VH VLWXHQ VREUH HOHPHQWV FRQVWUXFWLXV QR V·LPSRVD FDS OLPLWDFLy G·~V
FRQGLFLRQDGD SHU XQ WLSXV SHUz FLVL PXQWHQ VREUH PjTXLQHV R HOHPHQWV PzELOV V·KD G·DSRUWDU
XQDSURYDG·DSWLWXGGHOGHWHFWRUSHUDFWXDUHQODGLWDVLWXDFLy
)XPSROVLDHURVROVVLPLODUV

6LV·HVSHUDXQLQFHQGLGHGHVHQYROXSDPHQWUjSLGGHVGHODVHYDLQLFLDFLy JUDQGHVSUHQLPHQWGH
FDORUIODPHVLQWHQVHVEDVWDQWIXP VyQDGHTXDWVHOVGHWHFWRUVWqUPLFVGHIXPVLGHIODPHVREp
3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6'(7(&&,Ð$87207,&$
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6L HO PHGL DPELHQW SRW VHU HQYDwW SHU IXP SROV R DHURVROV VLPLODUV FRP D FRQVHTqQFLD GH
O·DFWLYLWDW H[HUFLGD HQ HOO R HQ OHV VHYHV SUR[LPLWDWV QR V·KDQ G·XWLOLW]DU GHWHFWRUV GH IXP (Q
DTXHVWFDVVyQUHFRPDQDEOHVHOVGHWHFWRUVWqUPLFV
6LQRIRVSRVVLEOHSHUDOWUHVUDRQVXWLOLW]DUGHWHFWRUVWqUPLFVV·KDGHJDUDQWLUTXHV·H[FORXUDQOHV
DODUPHVIDOVHVXWLOLW]DQWILOWUHVRDOWUHVGLVSRVLWLXVO·HILFjFLDGHOHVTXDOVFDOGUjGHPRVWUDU

/D LPSODQWDFLy L LQVWDOÃODFLy GHOV HOHPHQWV TXH FRQVWLWXHL[HQ HO VLVWHPD GH GHWHFFLy DXWRPjWLFD
G·LQFHQGL HVWDQ FRQGLFLRQDGHV SHO WLSXV GH GHWHFWRU HPSOHDW OD VXSHUItFLH L DOWXUD GHO OORF TXH
SURWHJHL[HQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH O·DFWLYLWDW H[HUFLGD HQ HO GLW ORFDO L DOWUHV SHFXOLDULWDWV TXH
SXJXLQLQFLGLUHQO·DSDULFLyGHIDOVHVDODUPHV

'(7(&72567Ë50,&6
'(7(&72567Ë50,&6

5DGLDFLyzSWLFD

6·KDQ G·LPSODQWDU GH PDQHUD TXH FDS SXQW GHO VRVWUH R GH OD FREHUWD  TXHGL D XQD GLVWjQFLD
KRULW]RQWDOG·XQGHWHFWRUVXSHULRUDOVYDORUV'LQGLFDWVDO48$'5(

(OV GHWHFWRUV GH IODPD SRGHQ GRQDU IDOVHV DODUPHV VL UHEHQ XQD UDGLDFLy zSWLFD GLUHFWD R
LQGLUHFWDPHQWGHOVRORG·DOWUHVIRQWVOOXPLQRVHVHVSHFLDOPHQWVLDTXHVWDUDGLDFLyHVWjPRGXODGD
SHU ODUHIOH[LyHQ XQ OtTXLG RSHU HOHPHQWVGHPjTXLQHVHQ PRYLPHQW RSHU DOWUHVFDXVHV 3HU
DL[z HOV GHWHFWRUV GH IODPD SHU LQIUDURMRV V·KDQ G·HYLWDU TXDQ HV SXJXLQ GRQDU DTXHVWHV
FLUFXPVWjQFLHV

(QHOVORFDOVDPEFREHUWDG·LQFOLQDFLyVXSHULRUDqHQHOVTXHODFDUDLQWHULRUGHODFREHUWDpV
HOVRVWUHGHOORFDOV·KDG·LPSODQWDUXQDILODGHGHWHFWRUVHQHOSODYHUWLFDOTXHSDVVDSHOFDUHQHU
RDODSDUWPpVDOWDGHOORFDO
(QORFDOVDPEFREHUWDHQGHQWGHVHUUDFDGDGHQWKDGHVHUHTXLSDWDPEXQDILODGHGHWHFWRUV
LPSODQWDWVSURSGHODFREHUWDTXHWpPHQRUSHQGHQWLDXQDGLVWjQFLDGHGHFRPDPtQLPXQ
PHWUH POGHOSODYHUWLFDOTXHSDVVDSHOFDUHQHU

1RV·LPSRVDFDSOLPLWDFLyHQDTXHVWVHQWLWDOVGHWHFWRUVWqUPLFVRGHIXP

120%5('('(7(&7256
120%5('('(7(&7256

(OVGHWHFWRUVWqUPLFVV·LPSODQWDUDQVHPSUHGLUHFWDPHQWVRWDODFREHUWD

(OQRPEUHGHGHWHFWRUVG·LQFHQGLQHFHVVDULVGHSqQGHOWLSXVGHGHWHFWRUHPSUDWGHODVXSHUItFLH
GH OD DOWXUD GH OD IRUPD GHO VRVWUH R FREHUWD GH O·DFWLYLWDW H[HUFLGD L GH OHV FRQGLFLRQHV GH
FLUFXODFLyGHO·DLUHGHOORFDOTXHHVSURWHJHL[DPEDTXHVWVGHWHFWRUV

/HVGLVWjQFLHVHQWUHHOVGHWHFWRUVLHOVPXUVQRKDQGHVHULQIHULRUVD]HURFRPDFLQFPHWUHV 
PO H[FHSWH HQ FRUUHGRUV FRQGXFWHV L SDUWV GH O·HGLILFL VLPLODUV GH PHQ\V G·XQ PHWUH  P 
G·DPSOjULD

'HWHFWRUHVWqUPLFV

6L KL KD ELJXHV R FRQGXFWHV GH FOLPDWLW]DFLy VRWD HO VRVWUH OD GLVWjQFLD DO PDWHL[ GHO TXDO VLJXL
LQIHULRUD]HURFRPDTXLQ]HPHWUHV P ODGLVWjQFLDODWHUDOHQWUHGHWHFWRUVLDTXHOOVHOHPHQWV
FRQVWUXFWLXVKDGHVHUWDPEpDOPHQ\VGH]HURFRPDFLQFPHWUHV P 

(O QRPEUH GH GHWHFWRUV WqUPLFV KDQ GH VHU WDO TXH OD VXSHUItFLH YLJLODGD SHU FDGDVFXQ G·HOOV QR
VREUHSDVVLHOVYDORUGH$Pj[LQGLFDWVDO48$'5(
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6HWFRPDFLQFPHWUHVP SHUDGHWHFWRUVWqUPLFVGHODFDWHJRULD



1RXPHWUHV P SHUDGHWHFWRUVWqUPLFVGHODFDWHJRULD

'(7(&7256'()80
'(7(&7256'()80
()80
6·KDQ G·LPSODQWDU GH PDQHUD TXH FDS SXQW GHO VRVWUH R GH OD FREHUWD  TXHGL D XQD GLVWjQFLD
KRULW]RQWDOG·XQGHWHFWRUVXSHULRUDOVYDORUV'LQGLFDWVDO48$'5(

(O QRPEUH GH GHWHFWRUV GH IXP KD GH VHU WDO TXH OD VXSHUItFLH YLJLODGD SHU FDGDVFXQ G·HOOV QR
VREUHSDVVLHOVYDORUVGH$Pj[LQGLFDWVDO48$'5(

6XSHUItFLHGHOORFDOHQ
SODQWD
SODQWD
P 

6LVPHWUHV P SHUDGHWHFWRUVWqUPLFVGHODFDWHJRULD



/D ]RQD GH ]HURFRPD FLQF PHWUHV  P  TXH HQYROWL DOV GHWHFWRUV ODWHUDOPHQW L SHUVRWD KD
G·HVWDUOOLXUHGHWRWDLQVWDOÃODFLyLHPPDJDW]HPDPHQW(OVGHWHFWRUVQRV·KDQG·LPSODQWDUHQSXQWV
DPEFRUUHQWVG·DLUHQDWXUDOVR DUWLILFLDOVQLRQODWHPSHUDWXUDDPELHQWSXJXL DFRQVHJXLUQLYHOOV
FDSDoRVGHSURGXLUIDOVHVDODUPHVDFDXVDGHIRQWVGHFDORUQDWXUDORDUWLILFLDOV

'HWHFWRUVGHIXP





(QORFDOVDPEFREHUWDDPELQFOLQDFLyVXSHULRUDYLQWJUDXV q HQHOVTXHODFDUDLQWHULRUGHOD
FREHUWDpVHOVRVWUHGHOORFDOV·KDG·LPSODQWDUXQDILODGHGHWHFWRUVHQHOSODYHUWLFDOTXHSDVVD
SHOFDUHQHUHQODSDUWPpVDOWDGHOORFDO
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(Q ORFDOV DPE FREHUWD HQ GHQW GH VHUUD FDGD GHQW VHUj HTXLSDW DPE XQD ILOD GH GHWHFWRUV
LPSODQWDWV HQ OD FRURQDFLy L VLWXDGD DO FRVWDW GH OD FREHUWD TXH WLQJXL PHQRU SHQGHQW D XQD
GLVWjQFLDKRULW]RQWDOG·XQPHWUH P FRPDPtQLPGHOSODYHUWLFDOTXHSDVVDSHOFDUHQHU
/HV GLVWjQFLHV HQWUH HOV GHWHFWRUV L HO VRVWUH R OD FREHUWD  GHSHQHQ GH OD IRUPD G·DTXHVW L GH
O·DOWXUDGHOORFDOSURWHJLW(OVYDORUVPj[LPLPtQLPG·DTXHVWHVGLVWjQFLHVV·LQGLTXHQDO48$'5(


'HWHFWRUVGHIODPD

/HV GLVWjQFLHV HQWUH HOV GHWHFWRUV L HOV PXUV R HQYDQV  QR KDQ GH VHU LQIHULRUV D ]HUR FRPD
FLQTXDQWDPHWUHV P H[FHSWHHQFRUUHGRUVFRQGXFWHVLSDUWVGHO·HGLILFLVLPLODUVGHPHQ\V
G·XQPHWUH P G·DPSOjULD

(OQRPEUHGHGHWHFWRUVGHIODPDKDGHGHWHUPLQDUVHFDVSHUFDVFRQVLGHUDQWOHVFDUDFWHUtVWLTXHV
GH FDGD GHWHFWRU VHJRQV HOV GLYHUVRV PRGHOV GH FDGD IDEULFDQW ILQV TXH V·KDJLQ HODERUDW
HVSHFLILFDFLRQVLPqWRGHVJHQHUDOVG·DVVDLJGHOVGHWHFWRUVGHIODPD

6L KL KD ELJXHV R FRQGXFWHV GH FOLPDWLW]DFLy VRWD HO VRVWUH OD GLVWjQFLD DO PDWHL[ GHO TXDO VLJXL
LQIHULRU D ]HUR FRPD TXLQ]H PHWUHV  PO OD GLVWjQFLD ODWHUDO HQWUH GHWHFWRUV L DTXHOOV
HOHPHQWVFRQVWUXFWLXVKDGHVHUWDPEpSHUPHQ\VGH]HURFRPDFLQFPHWUHV P 
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(OVORFDOVTXHDOEHUJXHQODEDWHULDG·DFXPXODGRUVLOHVVHYHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVKDQGHVHU
WDOV TXH V·DVVHJXUL HO IXQFLRQDPHQW YHULILFDFLy L PDQWHQLPHQW GH OD EDWHULD (VWDUDQ HO PpV
SUz[LPTXHVLJXLSRVVLEOHDODFHQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO

$OWXUDGHO
$OWXUDGHO
'LVWjQFLDGHVGHO·HOHPHQWVHQVLEOHDOIXP GHWHFWRU ILQVDO
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(OV FRQGXFWRUV TXH HQOODFHQ OD EDWHULD G·DFXPXODGRUV L OD FHQWUDO GH VHQ\DOLW]DFLy L FRQWURO
FRQVWLWXLUDQXQFLUFXLWFODUDPHQWGLIHUHQFLDW
1RHVFRQQHFWDUjDODEDWHULDG·DFXPXODGRUVFDSVLVWHPDDOLqDOGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDH[FHSWH
HOGHGHWHFFLyPDQXDO SROVDGRUVG·DODUPD 

&LUFXLWVHOqFWULFV

/DGLVWjQFLDGHOVGHWHFWRUVDOVzOQRKDG·H[FHGLUGRW]HPHWUHV P 1RPpVHQFDVRVSDUWLFXODUV
LDPEMXVWLILFDFLySUqYLDDGHTXDGDHVSRGHQDXWRULW]DUILQVXQDDOWXUDGHYLQWPHWUHV P 
/D ]RQD GH ]HURFRPD FLQF PHWUHV  P  TXH HQYROWLDOVGHWHFWRUV ODWHUDOPHQW L SHUVRWD  KD
G·HVWDUOOLXUHGHWRWDLQVWDOÃODFLyLHPPDJDW]HPDPHQW(OVGHWHFWRUVQRV·KDQG·LPSODQWDUHQSXQWV
DPE FRUUHQWV G·DLUH QDWXUDOV R DUWLILFLDOV QL RQ OD WHPSHUDWXUD DPELHQW SXJXL VREUHSDVVDU HOV
FLQTXDQWDJUDXVFHQWtJUDGV q DFDXVDGHIRQWVGHFDORUQDWXUDORDUWLILFLDOV
(QORFDOVDPEDOWXUDGHVRVWUHLQIHULRUDWUHVPHWUHV P KDXUDQGHSUHQGUH·VPHVXUHVSHUHYLWDU
O·DFWLYDFLyGHOVGHWHFWRUVSHUO·DFFLyGHOIXPSURFHGHQWGHIXPDGRUVRGHODSROVDUURVVHJDGDSHU
LPSRUWDQWVFRUUHQWVG·DLUHRSHUDHURVROVTXHHVSURGXHL[LQGXUDQWHOSURFpVGHWUHEDOOHWF

'(7(&7256'()/$0$
'(7(&7256'()/$0$
6·KDQG·LPSODQWDUG·DFRUGDPE OHVFRQGLFLRQVSDUWLFXODUV GHOORFDOSURWHJLWLOHVLQVWUXFFLRQV GHO
IDEULFDQWDPEO·DSURYDFLySUqYLD

(O FDEOHMDW KD GH UHDOLW]DUVH DPE FDEOHV UHVLVWHQWV DOV GDQ\V TXH SUHYLVLEOHPHQW SXJXLQ
SUHVHQWDUVH D OHV ]RQHV RQ KDQ G·LQVWDOÃODUVH 6L HVWDQ HQDWPRVIHUHV KXPLGHV R FRUURVLYHVR
WUDYHVVHQ]RQHVTXHFRQWHQHQYDSRUVRSROVLQIODPDEOHVH[SORVLXVKDQG·HVWDUSURWHJLWVGHIRUPD
HVSHFLDO
(QFDUD TXH QR VyQ VHPSUH H[LJLEOHV VyQ SUHIHULEOHV HOV FLUFXLWV UHDOLW]DWV DPE FRQGXFWRUV
UHVLVWHQWVDOIRFGXUDQWXQGHGHFRPDPtQLPTXLQ]HPLQXWV6yQQHFHVVDULVHQjUHHVG·DOWULVF
G·LQFHQGL
(OVFRQGXFWRUVKDQGHWHQLUVHFFLRQVDSURSLDGHVSHUHYLWDUFDLJXGHVGHWHQVLyH[FHVVLYHVLRIHULU
XQD UHVLVWqQFLD PHFjQLFD VXILFLHQW HQ WRW FDV VL HOV FRQGXFWRUV VyQ GH FRXUH QR V·DGPHWHQ
GLjPHWUHVLQIHULRUVD]HURFRPDVLVPLOÃOtPHWUHV PP 
(OFDEOHMDWGHOVGHWHFWRUVKDGHUHDOLW]DUVHGHPDQHUDTXHHVGLVPLQXHL[LODSUREDELOLWDWGHGDQ\
PHFjQLF FRUUHQWV GH IXJD FXUWFLUFXLWV R LQWHUUXSFLy GHOV FLUFXLWV 3HU DL[z pV SUHIHULEOH TXH
V·LQVWDOÃOLQDOLQWHULRUGHWXEG·DFHU

&(175$/'(6(1<$/,7=$&,Ð,&21752/
&(175$/'(6(1<$/,7=$&,Ð,&21752/
/DFHQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO RHOSDQHOOUHSHWLGRUVLHVFDX HVFROÃORFDUjHQXQORFDO


9LJLODWSHOSURSLVLVWHPDGHGHWHFFLyDXWRPjWLFDG·LQFHQGL



6LWXDWSUz[LPDO·DFFpVTXHSUHYLVLEOHPHQWXWLOLW]DUDQHOVERPEHUV



0DQWLQJXW HQ FRQGLFLRQV GH WHPSHUDWXUD L KXPLWDW DSURSLD GyQHV SHU DOV VLVWHPHV
LQVWDOÃODWV



5HVLVWHQWDOIRFGXUDQWQRUDQWDPLQXWV · VLQRIRUPDSDUWGHOVHFWRUSURWHJLWRHVWj
HQHGLILFLDwOODW DPpVGHGHXPHWUHV P GHTXDOVHYRODOWUH 

',6326,7,86'·
',6326,7,86'·$/$50$
$/$50$
(OVGLVSRVLWLXVG·DODUPDDF~VWLFDLzSWLFDVHVLWXDUDQHQHOFHQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURORDO
FRVWDWG·DTXHVWD6LODFHQWUDOQRHVWjYLJLODGDSHUPDQHQWPHQWSHUSHUVRQDOKDQGHUHSHWLUVHHOV
GLVSRVLWLXVG·DODUPDHQXQOORFSHUPDQHQWPHQWYLJLODW
/DLQGLFDFLyG·DODUPDG·LQFHQGLVHPSUHHVIDUjSHUXQGLVSRVLWLXOOXPLQyVGHFRORUYHUPHOOLXQD
LQGLFDFLyOOXPLQRVDGHOD]RQDG·LQFHQGL
(OV GLVSRVLWLXV G·DODUPD DF~VWLFD HV SURWHJLUDQ FRQWUD GDQ\V PHFjQLFV SROV L DOWUHV FDXVHV
G·DYDULD
(OV GLVSRVLWLXV G·DODUPD HV SRGHQ FRQQHFWDU D GLVSRVLWLXV GH WUHW GH VLVWHPHV IL[RV G·H[WLQFLy
G·LQFHQGLG·DFFLRQDPHQWGHSRUWHVGHYjOYXOHVRFRPSRUWHVGHUHSHWLGRUVGHVHQ\DOHWF
(OVGLVSRVLWLXVGHVHQ\DOLW]DFLyG·DYDULDDPELQGLFDFLyzSWLFDLDF~VWLFDVHVLWXDUDQHQHOFHQWUDO
GHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO/DLQGLFDFLyG·DYDULDHVGRQDUjSHUXQVHQ\DOFODUDPHQWGLIHUHQFLDWGH
ODVHQ\DOG·DODUPDG·LQFHQGL

$/,0(17$&,Ð(/Ë&75,&$
$/,0(17$&,Ð(/Ë&75,&$
$PpVGHOVFRQGLFLRQDQWVTXHV·HVWDEOHL[HQDFRQWLQXDFLyODLQVWDOÃODFLyHOqFWULFDKDGHUHDOLW]DU
VHFRQIRUPHDO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLy/DTXDOLWDWGHODVHYDH[HFXFLyKDGHVHU
PROWDOWDSHUIHUILDEOHHOVLVWHPD

(O FLUFXLW KD GH UHDOLW]DUVH HQ EXFOH L HO QRPEUH GH FRQQH[LRQV KD GH VHU HO PtQLP SRVVLEOH
UHDOLW]DQWVHSHUVROGDGXUDRSHUSURFHGLPHQWVPHFjQLFVPROWVHJXUV(QORFDOVKXPLWVWRWHVOHV
FRQQH[LRQVKDQG·HVWDUSURWHJLGHVFRQWUDODKXPLWDW
(OVFRQGXFWRUVRWXEVHQTXqYDJLQDOORWMDWVKDQGHIL[DUVHVzOLGDPHQWDPEVXSRUWVTXHQRHOV
GHWHULRULQ1RV·DXWRULW]HQWDOODPHQWVSURYLVLRQDOV
6HPSUHTXHVLJXLSRVVLEOHHOVFRQGXFWRUV KDQGHGLVFyUUHU~QLFDPHQWSHU]RQHVSURWHJLGHVRQ
H[LVWHL[LQGHWHFWRUV
+DQGHSUHQGUH·VPHVXUHVHVSHFLDOVGHSURWHFFLyTXDQH[LVWHL[LULVFGHSHUWRUEDFLRQVGHJXGHVD
LQWHUIHUqQFLHV G·RULJHQ HOqFWULF UDMRV UHFHSWRUV G·DOW FRQVXP HVSXUQHV R DUFV HOqFWULFV GH
TXDOVHYRORULJHQLDOWUHVGHVLPLODUV
(OYDORUG·DwOODPHQWDWHUUDGHOVFRQGXFWRUVQRKDGHVHULQIHULRUDXQ  ΜΩSHUEXFOH
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$&&(37$&,Ð5(%8,*'(/60$7(5,$/6
$&&(37$&,Ð5(%8,*'(/60$7(5,$/6
(VFRPSURYDUjTXHHOVPDWHULDOVVDWLVIDQDPEFDUjFWHUJHQHUDOOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVWDEOLGHVHQ
HO3&7*LHQSDUWLFXODUOHVVHJHQWVGHO·$UWLFOH
(OV HOHPHQWV GHWHFWRUV GH TXDOVHYRO WLSXV TXH VLJXLQ HVWDUDQ DSURYDWV R DOWHUQDWLYDPHQW
KRPRORJDWVSHUXQDHQWLWDWODERUDWRULGHUHFRQHJXWSUHVWLJL 8/)09'6HWF 
(OV HOHPHQWV GHWHFWRUV GHO WLSXV DPE FDPEUD GH LRQLW]DFLy HVWDUDQ KRPRORJDWV SHO 0LQLVWHUL
G·,QG~VWULD L (QHUJLD G·DFRUG DPE OHV ©1RUPHV G·KRPRORJDFLy G·DSDUHOOV UDGLRDFWLXVª VHJRQV
2UGUH0LQLVWHULDOGHGH0DUoGH %2(GHO·G·$EULOGH 
(OV PDWHULDOV TXH QR VDWLVIDFLQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVWDEOLGHV HQ O·$UWLFOH  R HOV HOHPHQWV
GHWHFWRUVQRDSURYDWV LKRPRORJDWVG·DFRUG DPEHOVDQWHULRUVSDUjJUDIVLVHJRQVHOVHX
FDVVHUDQUHEXWMDWV
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(O FDEOHMDW FRUUHVSRQHQW D OD LQVWDOÃODFLy GHO VLVWHPD GH GHWHFWRUV DXWRPjWLFV KD GH VHU
LQGHSHQGHQWGHTXDOVHYRODOWUHLHVGLIHUHQFLDUjRQVLJXLSRVVLEOHGHOFDEOHMDWXWLOLW]DWSHUDDOWUHV
ILQVLGHQWLILFDQWKRGHIRUPDFODUD
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(VFRPSURYDUjTXHHOGLVVHQ\GHODLQVWDOÃODFLyVDWLVIjDPEFDUjFWHUJHQHUDOWRWHVOHVFRQGLFLRQV
HVWDEOLGHVHQDTXHVW3&7*LHQSDUWLFXODUHQO·$UWLFOH
(V FRPSURYDUj TXH OD LPSODQWDFLy L H[HFXFLy GH OD LQVWDOÃODFLy V·KDQ UHDOLW]DW FRPSOLQW WRWV HOV
UHTXLVLWVHVWDEOLWVHQO·$UWLFXOR
(VFRPSURYDUjHOIXQFLRQDPHQWGHODLQVWDOÃODFLySHUDFWLYDFLyG·XQGHWHFWRUSHUFDGDEXFOHLHV
PHVXUDUjHOFRQVXPHQUHODFLyDPEODFDSDFLWDWGHODEDWHULDG·DFXPXODGRUVSHUGHWHUPLQDUHO
WHPSVGHIXQFLRQDPHQWDPEDTXHVWDIRQWG·DOLPHQWDFLyTXHKDGHVHUO·HVSHFLILFDW
3RGUjH[LJLUVHXQDDYDOXDFLyIXQFLRQDOGHODLQVWDOÃODFLySHUPLWMjGHOHVOODUVWLSXVGHVFULWVHQOD
5HJOD7qFQLFD 57'(7GH&HSUHYHQHGLFLyRQHVUHFXOOHO'RFXPHQWHODERUDWSHU &($
&RPLWq (XURSHX G·$VVHJXUDGRUV  $TXHVWD DYDOXDFLy GLUHFWD QRPpV pV FRQYHQLHQW VL KL KD
FRQGLFLRQV DUTXLWHFWzQLTXHV SDUWLFXODUV L KD GH WHQLUVH HQ FRPSWH HQ FDV GH UHDOLW]DUVH HOV
ULVFRVHYHQWXDOVG·LQFHQGLRH[SORVLyTXHSRGHQGRQDUVHGXUDQWO·DVVDLJ

6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQH[LRQDW
&HQWUDOGHVHQ\DOLW]DFLyLFRQWURO
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVILQVLWRWVXSRUWVLDFFHVVRULV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQH[LRQDW
4XDGUHUHSHWLGRU
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVILQVLWRWVXSRUWVLDFFHVVRULV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQH[LRQDW

6L OD LQVWDOÃODFLy QR VDWLVIj OHV FRQGLFLRQV HVWDEOLGHV HQ O·$UWLFOH  L HQ O·$UWLFOH  R HV
SUHVHQWHQIDOODGDGHIXQFLRQDPHQWRFRQVXPDL[zFRQVWLWXLUjPRWLXGHUHEXLJGHODLQVWDOÃODFLy
ILQVTXHHVUHDOLW]LQOHVPRGLILFDFLRQVQHFHVVjULHVSHUTXqHOVGLWVUHTXLVLWVVLJXLQVDWLVIHWV
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6,67(0$'('(7(&&,Ð$87207,&$
7XEVSHUDDOORWMDPHQWGHFDEOHMDW
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj D OD ORQJLWXG GH FDQRQDGD GHO PDWHL[ GLjPHWUH L FDUDFWHUtVWLTXHV
VHQVHGHVFRPSWDUHOHPHQWVLQWHUPHGLVWDOVFRPFDL[HVVzFROVHWF
6·DERQDUjSHUPHWUHVOLQHDOV PO GHWXEFRPSOHWDPHQWFROÃORFDW
LQFORHQWODSDUWSURSRUFLRQDOG·DFFHVVRULVVXSRUWVIL[DFLRQVHWF
&DEOHMDW
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDODORQJLWXGGHFDEOHGHODPDWHL[DVHFFLyLFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUPHWUHVOLQHDOV PO GHFDEOHFRPSOHWDPHQWLQVWDOÃODW
DO·LQWHULRUGHOWXEFRQH[LRQDWHWF
&DL[HVSDVVDQWV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVILQVLWRWVXSRUWVLDFFHVVRULV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH
&DL[HVGHFRQQH[LyRGHULYDFLyDPEFOHPHVQXPHUDGHV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQH[LRQDW
'HWHFWRUV
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHVLQFOzVHOVzFRO
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFOzVPXQWDWJHLFRQH[LRQDW
,QGLFDGRUVG·DFFLy
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWV>VXEVWDQWLX@HPSUDGHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHLFRQH[LRQDW 
%RW]LQHVELWRQDOV
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWV>VXEVWDQWLX@HPSUDGHVILQVLWRWDFFHVVRULV
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3UHVVXULW]DWVHQHOPRPHQWGHODVHYDXWLOLW]DFLy

/HV FRQGLFLRQV L HVSHFLILFDFLRQV FRQWLQJXGHV HQ DTXHVWD 6HFFLy VyQ DSOLFDEOHV D OHV LQVWDOÃODFLRQV
G·H[WLQWRUVG·LQFHQGLSRUWjWLOVG·~VPDQXDO

'(),1,&,216
'(),1,&,216

o


3HU OD VHYD SUzSLD SUHVVLy GH YDSRU TXDQ O·DJHQW H[WLQWRU pV XQ JDV
H[WLQWRUV G·DQKtGULG FDUEzQLF  ,,  3HU OD SUHVVLy DSRUWDGD SHU XQ JDV
FRPSULPLWDIHJLW H[WLQWRUVG·DLJXDHVFXPDRSROV N
3HO JDV FRPSULPLW DSRUWDW GHV G·XQ UHFLSLHQW DPSROOHWD  DGRVVDW R
LQFRUSRUDWDO·H[WLQWRU ,9 

3HUXQDUHDFFLyTXtPLFDLQWHULRU HQGHV~V 0

([WLQWRU

1250(67Ë&1,48(6'·$3/,&$&,Ð
1250(67Ë&1,48(6'·$3/,&$&,Ð

$SDUHOODXWzQRPTXHFRQWpXQDJHQWH[WLQWRUG·LQFHQGLDTXqSRWSURMHFWDULGLULJLUVREUHXQIRFSHU
O·DFFLyG·XQDSUHVVLyLQWHULRU$TXHVWDSUHVVLyHVSRWREWHQLUSHUXQDFRPSUHVVLySUqYLDG·XQJDVDO
VHXLQWHULRUSHUODLQMHFFLyG·XQJDVDX[LOLDURSHUXQDUHDFFLyTXtPLFD

1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,
1250(6'(&203/,0(172%/,*$725,

$JHQWH[WLQWRU
3URGXFWHTXHTXDQpVOODQoDWVREUHHOIRFRRFXSDO·HVSDLHQTXqHOIRFHVGHVHQYROXSDSURYRFDOD
VHYDH[WLQFLy
&jUUHJDGHO·H[WLQWRU
eVODPDVVDH[SUHVVDGDHQTXLORJUDPVRHOYROXPH[SUHVVDWHQOLWUHVGHO·DJHQWH[WLQWRUFRQWLQJXW
HQO·DSDUHOO 4XDQO·DJHQWH[WLQWRUpVDLJXDRDLJXDDPEDGGLWLXVODFjUUHJDKDG·H[SUHVVDUVHHQ
OLWUHVHQHOVDOWUHVFDVRVVHPSUHKDG·H[SUHVVDUVHHQTXLORJUDPV 



'LVSRVLFLRQVGHO·$GPLQLVWUDFLy
5(,$/'(&5(7GHGHPDUoSHOTXHV DSURYDHO&RGL7qFQLFGHO (GLILFDFLy %2(Q~P
 LPRGLILFDFLRQVSRVWHULRUV
5HJODPHQW G·LQVWDOÃODFLRQV GH SURWHFFLy FRQWUD LQFHQGLV 5HLDO 'HFUHW  GH  GH
1RYHPEUH 
5HJODPHQWG·$SDUHOOVD3UHVVLy5HLDO'HFUHWGHG·$EULOGH %2(GHOGH0DLJ
GH 

(ILFjFLDH[WLQWRUD

,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD 0,($3 ([WLQWRUV G·,QFHQGLV 2UGUH 0LQLVWHULDO GHO 0LQLVWHUL
G·,QG~VWULDGHOGH0DLJGH %2(GHOGH-XQ\GH 0RGLILFDFLyG·DUWLFOHVL
SHU20GHOG·2FWXEUHGH (GHOGH1RYHPEUH 

/·HILFjFLD H[WLQWRUD R HILFjFLD GH O·H[WLQWRU pV OD PHVXUD GH OD VHYD FDSDFLWDW SHU H[WLQJLU XQD
GHWHUPLQDGDFODVVHGHIRF &ODVVHVGHIRF$%L& 

0RGLILFDFLyG·DUWLFOHVLSHU20GHOGH0DLJGH %2(GHOGH-XQ\GH
 

/·HILFjFLD H[WLQWRUD G·XQ GHWHUPLQDW H[WLQWRU SHU D IRFV GH OHV FODVVHV $ R % V·H[SUHVVD SHU XQ
QRPEUHVHJXLWGHODOOHWUD$R%UHVSHFWLYDPHQWTXHUHSUHVHQWDODPDMRUOODUWLSXVG·DTXHVWDFODVVH
GHIRFTXHKDHVWDWFDSDoG·H[WLQJLUO·H[WLQWRUTXDQV·RSHUDDPEHOOHQOHVFRQGLFLRQVG·DVVDLJTXH
HVWDEOHL[OD1RUPD81(3DUW©([WLQWRUVSRUWjWLOVG·,QFHQGLV3DUWª

1RUPHV81(

/·HILFjFLDH[WLQWRUDG·XQGHWHUPLQDWH[WLQWRUSHUDIRFVGHFODVVH&V·H[SUHVVDSHUODVHYD©DSWLWXGªR
HOVHX©QRDSWLWXGªSHUH[WLQJLUODOODUWLSXV&TXDQV·RSHUDDPEHOOHQOHVFRQGLFLRQVG·DVVDLJTXH
HVWDEOHL[ OD 1RUPD 81(  3DUW  ©([WLQWRUV SRUWjWLOV G·LQFHQGL 3DUW  (VSHFLILFDFLRQV L
DVVDMRVFRPSOHPHQWDULV

81(  ([WLQWRUV SRUWjWLOV G·LQFHQGLV 3DUW  (VWDQTXLWDW $VVDLJ GLHOqFWULF $VVDLJ
G·DVVHQWDPHQW'LVSRVLFLRQVHVSHFLDOV

&20326,&,Ð
&20326,&,Ð

81(([WLQWRUVSRUWjWLOVG·LQFHQGL3DUL'HVLJQDFLy'XUDGDGHIXQFLRQDPHQW$VVDMRV
G·HILFjFLD/ODUVWLSXV $PE©HUUDWXPª 

81(([WLQWRUVSRUWjWLOVG·LQFHQGL3DUW&RQVWUXFFLy5HVLVWqQFLDDODSUHVVLy$VVDMRV
PHFjQLFV
81(([WLQWRUVSRUWjWLOVG·LQFHQGLV3DUW&jUUHJXHV/ODUVPtQLPVH[LJLEOHV

8QDLQVWDOÃODFLyG·H[WLQWRUVG·LQFHQGLHVWjFRPSRVWDSHUXQRPpVH[WLQWRUVVLJXLQDTXHVWVSRUWjWLOV
PDQXDOVRPzELOVVREUHURGHVDPEHOVVHXVFRUUHVSRQHQWVVXSRUWV

81(([WLQWRUVSRUWjWLOVG·LQFHQGL3DUW(VSHFLILFDFLRQVLDVVDMRVFRPSOHPHQWDULV

4XDQSHUOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVVLJXLQHFHVVDULHVGRWDUjDODLQVWDOÃODFLyG·DUPDULVIRUQtFXOHVR
IXQGHVSHUFREULULSURWHJLUDOVDSDUHOOVH[WLQWRUVFRQWUDO·DFFLyGHOVDJHQWVDJUHVVLXV

81(  ([WLQWRUV SRUWjWLOV G·LQFHQGLV 3DUW  3URFHGLPHQW SHU D O·DYDOXDFLy GH OD
FRQIRUPLWDWGHOVH[WLQWRUVSRUWjWLOVDPEODQRUPDHQ3DUWVD
81(([WLQWRUVSRUWjWLOV*HQHUDOLWDWV

&/$66,),&$&,Ð
&/$66,),&$&,Ð
(OV H[WLQWRUV HV FODVVLILTXHQ DWHQHQW D GLIHUHQWV FULWHULV PDVVD WRWDO GH O·H[WLQWRU QDWXUD GH O·DJHQW
H[WLQWRUTXHFRQWHQHQVLVWHPDGHSUHVVXULW]DFLyLQWHUQD
$WHQHQWDODPDVVDWRWDOGHO·H[WLQWRUHQFRQGLFLRQVG·~VHVFRQVLGHUHQHOVVHJHQWV
3RUWjWLOVPDQXDOVODPDVVDWRWDOGHOTXDOQRKDG·H[FHGLUYLQWTXLORV NJ 



0zELOVVREUHURGHVODPDVVDWRWDOGHOTXDOpVVXSHULRUDOVYLQWTXLORV NJ LHOFRQMXQW
GLVSRVDGHURGHVRHVPXQWDVREUHXQFDUUHWSHUDOVHXGHVSODoDPHQW

$WHQHQWDODQDWXUDGHO·DJHQWH[WLQWRUHOVH[WLQWRUVHVFODVVLILTXHQHQ
([WLQWRUVG·DLJXD DPEDGGLWLXVRVHQVH 



([WLQWRUVG·HVFXPD DLJXDSUHEDUUHMDGDDPEHVSXPRJHQ 



([WLQWRUVGHSROV

(OVDSDUHOOVLPDWHULDOVDHPSUDUFRPSOLUDQDPEDOOzTXHV·KDHVSHFLILFDWHQFDGDXQGHOV$SDUWDWV
GHO·$UWLFOH

(48,3,0$7(5,$/6
(48,3,0$7(5,$/6
0$7(5,$/6
(OFRVGHOVH[WLQWRUVG·LQFHQGLKDG·HVWDUFDOFXODWLVDWLVIHUHOVUHTXLVLWVVHJRQVV·HVWDEOHL[HQOD,7&
$3GHO5HJODPHQWG·$SDUHOOVD3UHVVLyLOD1RUPD81(
(OGLVSRVLWLXG·REHUWXUDLWDQFDPHQWGHVRUWLGDGHO·DJHQWH[WLQWRUKDGHVHUG·DFFLRQDPHQWUjSLGQR
DGPHWHQWYjOYXOHVGHYRODQWLDPEUHFXSHUDFLyDXWRPjWLFD

([WLQWRUVG·DQKtGULGFDUEzQLF &2 

6L O·H[WLQWRU Wp XQD FjUUHJD VXSHULRU D WUHV TXLORV  NJ  RD WUHV OLWUHV    G·DJHQW H[WLQWRU KDGH
GLVSRVDU GH PjQHJD L HPERFDGXUD R OODQoD G·XQD ORQJLWXG GH GH FRP D PtQLP TXDWUHFHQWV
PLOÃOtPHWUHV PP LVXSHULRUHQWRWFDVDOYXLWDQWDSHUFHQW  GHO·DOWXUDWRWDOGHO·H[WLQWRU

$WHQHQWDOVLVWHPDGHSUHVVXULW]DFLyLQWHUQDHOVH[WLQWRUVSRGHQVHU
3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6(;7,117256

81(6HJXUHWDWFRQWUDLQFHQGLV3DUW6HQ\DOLW]DFLy
$OWUDQRUPDWLYD





81(6HJXUHWDWFRQWUDLQFHQGLV6tPEROVJUjILFVSHUDODVHYDXWLOLW]DFLyHQHOVSODQVGH
FRQVWUXFFLyLSODQVG·HPHUJqQFLD



3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6(;7,117256



6L O·H[WLQWRU GHO WLSXV GH SUHVVXULW]DFLy  9HXUH SDUjJUDI  $SDUWDW  $UWLFXOR   KD GH
GLVSRVDUG·XQGLVFGHVHJXUHWDWDODYjOYXODGHGHVFjUUHJD

;;%XHQR
;$FFHSWDEOH

6L O·H[WLQWRU pV GHO WLSXV GH SUHVVXULW]DFLy ,,, 9HXUH SDUjJUDI  $SDUWDW  $UWLFOH   KD GH
GLVSRVDUG·XQPDQzPHWUHLQGLFDGRUGHODSUHVVLyLQWHUQDGHO·DSDUHOODPEXQGLVSRVLWLXTXHSHUPHWL
FRPSURYDUHOIXQFLRQDPHQWFRUUHFWHGHOGLWPDQzPHWUH

,QDFFHSWDEOHRSHULOORVRVHQHOVDOWUHVFDVRV
6LKLKDODSRVVLELOLWDWGHIRFVGHOD&ODVVH$HQHOVHFWRUG·LQFHQGLV·HOHJLUDQH[WLQWRUVDGHTXDWVSHU
D DTXHVWD FODVVH GH IRF HQ QRPEUH WDO TXH GLVWULEXwWV HQ HOV SXQWV GH PDMRU ULVF SUz[LPV D OHV
VRUWLGHVLVHPSUHHQOORFVYLVLEOHVLHQHOVUHFRUUHJXWVG·HYDFXDFLyODGLVWjQFLDGHVGHTXDOVHYROSXQW
GHO·jUHDSURWHJLGDILQVDXQH[WLQWRUVLJXLLQIHULRUDTXLQ]HPHWUHV P 

6L O·H[WLQWRU GHO WLSXV GH SUHVVXULW]DFLy ,,, L OD FDSDFLWDW GHO FRV pV VXSHULRUD WUHV OLWUHV /  KD GH
GLVSRVDUG·XQDYjOYXODGHVHJXUHWDW
6LO·H[WLQWRUGHOWLSXVGHSUHVVXULW]DFLy,9 9HXUHSDUjJUDI$SDUWDW$UWLFOH LO·DPSROOHWD
TXHFRQWpHOJDVLPSXOVRUpVGHPpVGHGHFDSDFLWDWODYjOYXODGHVRUWLGDGHJDVGHODGLWD
DPSROOHWDKDG·HVWDUSURYHwGDG·XQGLVFGHVHJXUHWDW
/·H[WLQWRUKDG·HVWDUSURYHwWG·XQDSODFDGHFDUDFWHUtVWLTXHVVROGDGDUHEODGDIHUPDPHQWDGKHULGD
DOFRVGHO·H[WLQWRUGHPDQHUDTXHJDUDQWHL[LODVHYDLPPRELOLWDWDTXHVWDSODFDVHUjGHOODXWyDFHU
LQR[LGDEOHRDOXPLQL
/D SODFD GH FDUDFWHUtVWLTXHVKD G·LQGLFDU OD SUHVVLy GH GLVVHQ\ HO QRPEUH GH UHJLVWUH G·DSURYDFLy
GHO WLSXV G·DSDUHOO L OD GDWD GH OD SULPHUD SURYD GH SUHVVLy L KD GH FRQWHQLU HVSDLV SHU D OHV WUHV
GDWHVGHOVVXFFHVVLXVFDOLEUDWJHVDXWRULW]DWV

8QYHJDGDVLWXDWVHOVH[WLQWRUVLGHWHUPLQDWHOVHXQRPEUHVHJRQVHOFULWHULH[SUHVVDWHQHOSDUjJUDI
DQWHULRUVHVHOHFFLRQDUDQOHVHILFjFLHVGHFDGDVFXQG·HOOVGHPDQHUDTXHODVXSHUItFLHSURWHJLGDSHU
FDGD H[WLQWRU QR VXSHUL HOV YDORUV LQGLFDWV DO 48$'5(  VHJRQV OD SHULOORVLWDW GH O·jUHD
SURWHJLGD


/·H[WLQWRUKDG·HVWDUSURYHwWG·XQDHWLTXHWDHQTXqKDGHILJXUDU


(OQRPUDyVRFLDOGHOIDEULFDQWGHO·H[WLQWRUTXHWpDSURYDWHOWLSXVG·H[WLQWRU



/·DJHQWH[WLQWRUFRQWLQJXWLODVHYDTXDQWLWDW



/·HILFjFLDGHO·H[WLQWRUSHUDOHVGLVWLQWHVFODVVHVGHIRFV



7LSXVGHIRFVRFLUFXPVWjQFLHVHQTXqQRV·KDG·XWLOLW]DUO·H[WLQWRU



7HPSHUDWXUHVPj[LPDLPtQLPDGHVHUYHL



,QVWUXFFLRQVG·RFXSDFLy
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 (QjUHHVSURWHJLGHVGHSHULOORVLWDWDOWDQRV·DGPHWTXHODVXSHUItFLHSURWHJLGDVXSHULHOVP
SHUODTXDOFRVDV·KDG·DXJPHQWDUHOQRPEUHG·H[WLQWRUVILQVDDFRQVHJXLUDTXHVWOLPLWL
6LKLKDSRVVLELOLWDWGHIRFVGHODFODVVH%HQHOVHFWRUG·LQFHQGLV·HOHJLUDQH[WLQWRUVDGHTXDWVSHUD
DTXHVWDFODVVHGHIRFHQQRPEUHWDOTXHGLVWULEXwWVHQHOVSXQWVGHPDMRUULVFSUz[LPVDOHVVRUWLGHV
VHPSUHHQOORFVYLVLEOHVLHQHOVUHFRUUHJXWVG·HYDFXDFLyODGLVWjQFLDGHVGHTXDOVHYROSXQWGHO·jUHD
SURWHJLGDILQVDXQH[WLQWRUVLJXLLQIHULRUDTXLQ]HPHWUHV

&21',&,216'(',66(1<
&21',&,216'(',66(1<
6(/(&&,Ð'(/·$*(17(;7,1725
6(/(&&,Ð'(/·$*(17(;7,1725

8QYHJDGDVLWXDWVHOVH[WLQWRUVLGHWHUPLQDWHOVHXQRPEUHVHJRQVHOFULWHULH[SUHVVDWHQHOSDUjJUDI
DQWHULRU VH VHOHFFLRQHQ OHV HILFjFLHV GH FDGDVFXQ G·HOOV GH PDQHUD TXH HO YROXP 9 GH OtTXLG
LQIODPDEOH R FRPEXVWLEOH SURWHJLW SHU FDGD H[WLQWRU QR VXSHUL HOV YDORUV LQGLFDWV DO 48$'5(


4XDQOHV1RUPHV7qFQLTXHVRGLVSRVLFLRQVGHO·$GPLQLVWUDFLyQRHVWDEOHL[LQHVSHFtILFDPHQWHOWLSXV
G·DJHQW H[WLQWRU TXH V·KD G·XWLOLW]DU HQ FDGD FDV FRQFUHW V·HOHJLUj XQ DJHQW H[WLQWRU DSURSLDW SHU
FRPEDWUHODFODVVHGHIRFTXHSRWHVSHUDUVHHQFDGDFLUFXPVWjQFLDSHUODQDWXUDGHOVFRPEXVWLEOHV
SUHVHQWVLO·DFWLYLWDWTXHHVGHVHQYROXSLHQO·jPELWTXHKDGHVHUSURWHJLW

6L VH VREUHSDVVHQ HOV YROXPV SURWHJLWV SHU H[WLQWRU TXH V·LQGLTXHQ DO 48$'5(  KDQ
G·LQVWDOÃODUVHH[WLQWRUVPzELOVVREUHURGHVG·HILFjFLHV%LVXSHULRUVVHQWDFRQVHOODEOHFRQVLGHUDU
ODLQVWDOÃODFLyG·XQVLVWHPDIL[G·H[WLQFLy

'HX D PpV D PpV WHQLUVH HQ FRPSWH HQ HO PRPHQW GH O·HOHFFLy GH O·DJHQW H[WLQWRU OD SRVVLEOH
WR[LFLWDWGHOVJDVRVSURGXwWVSHUODGHVFRPSRVLFLyG·DOJXQVDJHQWVH[WLQWRUVODSRVVLELOLWDWGHGDQ\DU
HTXLSV VHQVLEOHV R GHOLFDWV O·H[LVWqQFLD G·HOHPHQWV EDL[ WHQVLy HOqFWULFD L HO ULVF G·DSRUWDU JDVRV
LUUHVSLUDEOHVHQjUHHVRFXSDGHVSHUSHUVRQHV

6L KL KD OD SRVVLELOLWDW GH IRFV GH OHV FODVVHV $ L % HQ HO VHFWRU G·LQFHQGL HV GHWHUPLQDUj HO VHX
QRPEUHLHILFjFLDFRQVLGHUDQWDPEGXHVSRVVLELOLWDWVSHUVHSDUDWVHJRQVV·KDLQGLFDWHQHOVSDUjJUDIV
DQWHULRUV GHV GH  D  LQFOXVLYDPHQW L GRWDQW DO VHFWRU GHOV H[WLQWRUV UHVXOWDQWV GH FRQVLGHUDU
DPEGXHVDFFHSWDQWTXHHOVH[WLQWRUVG·HILFjFLHVSHUDIRFV$L%SUHVWHQODVHYDSURWHFFLyHQHOVGRV
FDVRV

$PE DTXHVWHV FRQVLGHUDFLRQV V·HOHJLUj O·DJHQW H[WLQWRU G·DFRUG DPE OD VHYD DGHTXDFLy D OHV
GLVWLQWHVFODVVHVGHIRFTXHSRGHQHVSHUDUVHG·DFRUGDPEHOVHJHQW48$'5(

6(/(&&,Ð'(/120%5('·(;7,17256,/$6(9$(),&&,$
6(/(&&,Ð'(/120%5('·(;7,17256,/$6(9$(),&&,$
&,$
4XDQ OHV 1RUPHV 7qFQLTXHV R GLVSRVLFLRQV GH O·$GPLQLVWUDFLy QR HVWDEOHL[LQ HVSHFtILFDPHQW HO
QRPEUH L O·HILFjFLD GHOV H[WLQWRUV GH OD LQVWDOÃODFLy HV WLQGUDQ HQ FRQVLGHUDFLy HOV FULWHULV TXH
VHJXHL[HQSHUVHOHFFLRQDUHOQRPEUHG·H[WLQWRUVLODVHYDHILFjFLD
48$'5(

$JHQWH[WLQWRU
$JHQWH[WLQWRU

$LJXDDUDLJ

$LJXDSROYRULW]DGD

(VFXPDItVLFD 
3ROVSROLYDOHQW $%& 

3ROVFRQYHQFLRQDO %&  
$QKtGULGFDUEzQLF
3ROVHVSHFtILFDSHUDIRFVGHPHWDOOV
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(ILFjFLDQHFHVVjULD
(ILFjFLDQHFHVVjULD 9ROXPGHOLTXLGRLQIODPDEOHRFRPEXVWLEOHSURWHJLW 9 
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%
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6LKLKDODSRVVLELOLWDWGHIRFGHODFODVVH&V·LQVWDOÃODUDQH[WLQWRUVDGHTXDWVDDTXHVWDFODVVHGHIRF
SUz[LPV DOV SXQWV GH PDMRU ULVF GH O·HILFjFLD L HQ QRPEUH DFRUGV DPE OHV UHFRPDQDFLRQV GHOV
VXEPLQLVWUDGRUVGHOVJDVRV
6LKLKDODSRVVLELOLWDWGHIRFGHODFODVVH'V·LQVWDOÃODUDQH[WLQWRUVDGHTXDWVDDTXHVWDFODVVHGHIRFL
HVSHFtILFDPHQWHOSURSLSHUDOIRFGHOPHWDOORPHWDOOVTXHSRGHQVHUDIHFWDWV6HVLWXDUDQSUz[LPVDO
SRVVLEOH OORF G·RFXSDFLy L HQ QRPEUH L DPE O·HILFjFLD UHFRPDQDGD SHO VXEPLQLVWUDGRU GH OD SROV
H[WLQWRUD

 (QIRFVVXSHUILFLDOV SURIXQGLWDWPP HVSRWFRQVLGHUDU©ERª ;; 
;;;([FHOÃOHQW
3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6(;7,117256
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4XDQH[LVWHL[LULVFGHIRFHQSUHVqQFLDGHWHQVLyHOqFWULFDLHVSHFLDOPHQWHQHTXLSHOqFWULF>TXDGUHV
WUDQVIRUPDGRUV GLVMXQWRUV HWF  V·HYLWDUDQ HOV H[WLQWRUV FDUUHJDWV DPE DJHQWV H[WLQWRUV TXH VLJXLQ
FRQGXFWRUVGHO·HOHFWULFLWDWHQOHVSUR[LPLWDWV6·LQVWDOÃODUDQFRPDPtQLPXQH[WLQWRUGHSROVGHVLV
TXLORV  NJ  R GRV H[WLQWRUV GH &2 GH FLQF TXLORV  NJ  FDGDVF~ D PpV GH WUHV PHWUHV  P  L
PHQ\VGHTXLQ]HPHWUHV P GHOVWUDQVIRUPDGRUVGLVMXQWRUVFUHPDGRUVHOqFWULFVGHFDOGHUHVHWF
TXHV·KDQGHSURWHJLU6·LQVWDOÃODUjXQH[WLQWRUGH&2GHFLQFTXLORV .J SUz[LPDFDGDTXDGUH
HOqFWULFTXHV·KDJLGHSURWHJLU

)RUQtFXODSHUDDOORWMDPHQWGHO·H[WLQWRU VLpVQHFHVVjULD 
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWV@HPSUDGHVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJHVXSRUWVHWF
6HQ\DOLW]DFLy VLpVQHFHVVjULD 
(OPHVXUDPHQWFRUUHVSRQGUjDOQRPEUHG·XQLWDWV>VXEVWDQWLX@HPSUDGHV
6·DERQDUjSHUXQLWDWFROÃORFDGDILQVLWRWPXQWDWJH

,03/$17$&,Ð,,167$/Ã/$&,Ð
,03/$17$&,Ð,,167$/Ã/$&,Ð
(OV H[WLQWRUV V·KDQ G·HPSODoDU SUz[LPV DOV SXQWV RQ HV FRQVLGHUL TXH KL KD XQD PDMRU SUREDELOLWDW
G·RULJLQDUVHXQLQFHQGL
+DQ GH VLWXDUVH HQ WRW FDV SUz[LPV D OHV VRUWLGHV GHO VHFWRU G·LQFHQGL TXH SURWHJHL[HQ L HQ HOV
UHFRUUHJXWVG·HYDFXDFLy
/·HPSODoDPHQW KD GH VHU EHQ YLVLEOH L VL DL[z QRpV SRVVLEOH SHU OHV FRQGLFLRQV GHO ORFDO V·KD GH
VHQ\DOLW]DUODVHYDVLWXDFLyG·DFRUGDPEOD1RUPD81(
(OV H[WLQWRUV SRUWjWLOV PDQXDOVHV FROÃORFDUDQVREUHVXSRUWV IL[DWV D SDUDPHQWV YHUWLFDOV R SLODUV GH
PDQHUDTXHODSDUWVXSHULRUGHO·H[WLQWRUTXHGLDPGHOVzOFRPDPj[LP
(OV H[WLQWRUV TXH HVWLJXLQ VXEMHFWHV D SRVVLEOHV GDQ\V ItVLFV TXtPLFV R DWPRVIqULFV KDXUDQ G·HVWDU
SURWHJLWVHQIRUQtFXOHVIDQDOVHWFGHIjFLOLUjSLGDREHUWXUD

&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
&21',&,216'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
16'·$&&(37$&,Ð,5(%8,*
$&&(37$&,Ð5(%8,*'(/·(48,3,0$7(5,$/6
$&&(37$&,Ð5(%8,*'(/·(48,3,0$7(5,$/6
(V FRPSURYDUj TXH O·HTXLS L HOV PDWHULDOV VDWLVIDQ DPE FDUjFWHU JHQHUDO OHV FDUDFWHUtVWLTXHV
HVWDEOLGHVHQDTXHVW3&7*LHQSDUWLFXODUOHVVHJHQWVGHO·$UWLFOH
4XHFDGDPRGHOG·H[WLQWRUGHTXqHVGRWLDODLQVWDOÃODFLyKDHVWDWDSURYDWSHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL
(QHUJLDLV·DFRPSDQ\DXQDIRWRFzSLDGHODFRUUHVSRQHQWDSURYDFLyGHWLSXVLQRPEUHGHUHJLVWUHGH
WLSXV
4XHFDGDPRGHOG·H[WLQWRUGHTXqHVGRWLDODLQVWDOÃODFLyKDHVWDWDYDOXDWSHUGHWHUPLQDUODVHYD
HILFjFLDH[WLQWRUDLV·DFRPSDQ\DXQDIRWRFzSLDGHO&HUWLILFDWR3URWRFROG·DVVDMRVFRUUHVSRQHQWHPqV
SHU/DERUDWRULUHFRQHJXWRILFLDOPHQWSHO0LQLVWHULG·,QG~VWULDL(QHUJLD
/·HTXLSRPDWHULDOVTXHQRVDWLVIDFLQOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVWDEOLGHVHQO·$UWLFOHRHOVH[WLQWRUV
TXHQRFRPSOHL[LQHOVUHTXLVLWVFLWDWVHQHOVDQWHULRUVSDUjJUDIVLG·DTXHVW$UWLFOHVHUDQ
UHEXWMDWV

$&&(37$&,Ð25(%8,*'(/$,167$/Ã/$&,Ð
$&&(37$&,Ð25(%8,*'(/$,167$/Ã/$&,Ð
(V FRPSURYDUj TXH HO GLVVHQ\ GH OD LQVWDOÃODFLy VDWLVIj DPE FDUjFWHU JHQHUDO WRWHV OHV FRQGLFLRQV
HVWDEOLGHVHQDTXHVW3&7*O·$UWLFOHLDPpVDPpVOHVVHJHQWV
4XHHOVH[WLQWRUVHVWDQSUz[LPVDOHVVRUWLGHVGHOVHFWRUG·LQFHQGLLHQHOVUHFRUUHJXWVG·HYDFXDFLy
4XHVyQEHQYLVLEOHVRHQFDVFRQWUDULTXHHVWDQDGHTXDGDPHQWVHQ\DOLW]DWVVHJRQV1RUPD81(

4XHHOVH[WLQWRUVPDQXDOVHVWDQIL[DWVHQHOVVHXVVXSRUWVVREUHSDUDPHQWVYHUWLFDOVRHQSLODUVGH
PDQHUDTXHODSDUWVXSHULRUGHO·H[WLQWRUTXHGLFRPDPj[LPDPVREUHHOVzO
4XHHOVH[WLQWRUVVXEMHFWHVDSRVVLEOHVGDQ\VSHUO·DFFLyG·DJHQWVItVLFVTXtPLFVRDWPRVIqULFVHVWDQ
SURWHJLWVHQIRUQtFXOHVIDQDOVHWFGHIjFLOLUjSLGDREHUWXUD
6LODLQVWDOÃODFLyQRVDWLVIjDPEFDUjFWHUJHQHUDOOHVFRQGLFLRQVHVWDEOLGHVHQO·$UWLFOH LOHV
FLWDGHVHQHOVSDUjJUDIVDQWHULRUVRDPEGyVLQFOXVLYDPHQWDL[zVHUjPRWLXGHUHEXLJGHOD
LQVWDOÃODFLyILQVTXHHVUHDOLW]LQOHVPRGLILFDFLRQVQHFHVVjULHVSHUTXqHOVGLWVUHTXLVLWVVLJXLQVDWLVIHWV

0(685$0(17,$%21$0(17
0(685$0(17,$%21$0(17
$%21$0(17
,167$/Ã/$&,Ð'·(;7,17256
,167$/Ã/$&,Ð'·(;7,17256
([WLQWRU
(O PHVXUDPHQW FRUUHVSRQGUj DO QRPEUH G·XQLWDWV >VXEVWDQWLX@ HPSUDGHV GH OHV PDWHL[HV
FDUDFWHUtVWLTXHV FRQWLQJXWHILFjFLDFDSDFLWDWHWF 
6·DERQHVVLQSHUXQLWDWFROÃORFDGDLQFOzVPXQWDWJHVREUHVXSRUW
3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6(;7,117256



3/(&'(&21',&,216'·,1&(1',6(;7,117256



3/(&
3/(&'(&21',&,216
'(&21',&,216

(O SDO VXSRUW G DQWHQHV HV FRQQHFWDUj SHU OD VHYD EDQGD LQIHULRU XWLOLW]DQW FDEOH GH  GH PP GH
VHFFLySHUXQDEDQGDDODSUHVDGHWHUUDGHO HGLILFLLSHUXQDDOWUHDOSDUDOODPSV



&21',&,216 3$57,&8/$56 , &$5$&7(5Ì67,48(6 GHOV 0$7(5,$/6
87,/,7=$76
87,/,7=$76

/DXELFDFLyGHGLWSDOGHPVHUjDODSDUWVXSHULRUGHODFREHUWDGHOD]RQDGHO DVFHQVRULHVFDOHV
6 HQJDQ[DUjDODSDUHWPLWMDQoDQWGRVVXSRUWVHQ´9µFDUJRODWVLDMXVWDWDOSURSLSDOPLWMDQoDQWODVHYD
FRUUHVSRQHQWIL[DFLyDFDUJROV

-D V KD FRPHQWDW D OD 0HPzULD G DTXHVW 3URMHFWH TXH DTXHVW DIHFWD OD LQIUDHVWUXFWXUD TXH SHUPHW OD
FRUUHFWDGLVWULEXFLyGHOVVHQ\DOVGH7HOHFRPXQLFDFLyTXHSXJXLQDUULEDUDOVKDELWDWJHV

(QHOPRPHQWG LPSOHPHQWDUXQDDQWHQDSDUDEzOLFDDTXHVWDSRGUjLQVWDOÃODUVHGHODPDWHL[DPDQHUD
TXHODUHVWDG DQWHQHVREpDPEXQVXSRUWLQGHSHQGHQWSHUDFDGDVFXQDG HOOHV

/DUHFHSFLyGHOVVHQ\DOVGH79L5DGLRGLIXVLyVRQRUDSHUVDWqOÃOLWQRpVREMHFWHG DTXHVW3URMHFWH6tKR
pVODLQVWDOÃODFLyGHODLQIUDHVWUXFWXUDTXHSHUPHWLDOVHXGLDODGLVWULEXFLy

6LWXDFLyGHOHVDQWHQHVDOSDO
6LWXDFLyGHOHVDQWHQHVDOSDO

(Q HO GLVVHQ\ GH OD ;DU[D GH 'LVWULEXFLy GH VHQ\DOV V KD WLQJXW HQ FRPSWH OD 1RUPDWLYD OHJDO H[LVWHQW
SHU HVWDFLRQV WHUUHVWUHV UHFHSWRUHV SHO TXH V KDXUj GH WHQLU SUHVHQW TXDQ OD SURSLHWDW GH O LPPREOH
GHFLGHL[LODVHYDLQVWDOÃODFLy


6(59(,'(5$',2',)86,Ð62125$,7(/(9,6,Ð
6(59(,'(5$',2',)86,Ð62125$,7(/(9,6,Ð



&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVGHOVVLVWHPHVGHFDSWDFLy
&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVGHOVVLVWHPHVGHFDSWDFLy
OVVLVWHPHVGHFDSWDFLy

$ODSDUWVXSHULRUGHOSDOHVFROÃORFDUjO DQWHQDGHTXqV REWLQGUDQHOVFDQDOVGH796LHVQHFHVVLWDXQ
DPSOLILFDGRU SUHYL V LQVWDOÃODUj D OD FDL[D G DQWHQD GH OD PDWHL[D / DQWHQD RPQLGLUHFFLRQDO SHU )0
V LQVWDOÃODUjDO LQLFLGHOSDOPSHUVRWDGHOD8+)
(O SDO HVFROOLW Wp XQ PRPHQW IOHFWRU Pj[LP DGPLVVLEOH D OD ]RQD GH VXEMHFFLy GH OD WRUUHWD GH 
1 P
&RP O DQWHQD GH )0 QR SURGXLUj PRPHQW GHIOHFWRU Pj[LP DGPLVVLEOH D OD ]RQD UHVXOWD TXH VL & D
1HZWRQpVODFjUUHJDGHYHQWGHOHVDQWHQHV8+)DLQVWDOÃODUYHULILFDUVHTXH

/HVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOHVDQWHQHVVHUDQDOPHQ\VOHVVHJHQWV

&RP O DQWHQD GH )0 QR SURGXLUj PRPHQW GHIOHFWRU OD GLWD ]RQD UHVXOWD TXH VL & HQ 1HZWRQ HV OD
FjUUHJDGHOYHQWGHOHVDQWHQHV8+)DLQVWDOÃODUKDXUjGHFRPSURYDUVHTXH

$QWHQDG 8+)
8+)



1 P & & 

•

7LSXV3UR

RQ& 1pVODPj[LPDFjUUHJDGHOYHQWTXHV DGPHWUjSHUDDTXHVWDDQWHQD

•

*XDQ\GLUHFFLRQDOG%HQWUHL0+]

(VWXGL
(VWXGLPHFjQLFGHO HVIRUoGHOYHQWVREUHOHVDQWHQHVSUHVVLyGLQjPLFDGHOYHQW
HVIRUoGHOYHQWVREUHOHVDQWHQHVSUHVVLyGLQjPLFDGHOYHQW

•

5HODFLy'DOPHQ\VG%

•

/RQJLWXGPP

(OUHJODPHQWHVWDEOHL[TXHOHVDQWHQHVLODVHYDHVWUXFWXUDVXSRUWKDQGHSRGHUUHVLVWLUOHVYHORFLWDWVGHO
YHQWVHJHQWV

•

'RWDGHVG DGDSWDGRUG LPSHGjQFLHV²DVLPHWULW]DGRU

•

$GHTXDGDPHQWSURWHJLGHVFRQWUDODFRUURVLy

$QWHQDGH)0
$QWHQDGH)0
)0



3HUDOWXUHVPHQRUVGHP6REUHODWHUUD

NPK



3HUDOWXUHVVXSHULRUVGHP6REUHODWHUUD

NPK

/DYHORFLWDWGHOYHQWRULJLQDXQDSUHVVLyGLQjPLFDGRQDGDSHUODIRUPXOD






3' L YNJP







 J

•

7LSXV&LUFXODU

•

*XDQ\GLUHFFLRQDOG%

•

5HODFLy'G%

RQ L   NJP pV OD GHQVLWDW GH O DLUH Y HV OD YHORFLWDW GHO YHQW HQ PV J
O DFFHOHUDFLyGHODJUDYHWDW

•

'RWDGHVG DGDSWDGRUG LPSHGjQFLHV²DVLPHWULW]DGRU

3HUDOHVYHORFLWDWVLQGLFDGHVOHVSUHVVLRQVGLQjPLTXHVTXHV REWHQHQVHVLNJP

•

$GHTXDGDPHQWSURWHJLGHVFRQWUDODFRUURVLy

3HUWDQWODSUHVVLyGHNJPPXOWLSOLFDGDSHUODVXSHUItFLH~WLOTXHOHVDQWHQHVSUHVHQWHQDOYHQW
HQVGRQDUjO HVIRUoHQTXqHVWDQLQFXUVHV


6LWXDFLyFDUDFWHUtVWLTXHVLIL[DFLyGHOVHOHPHQWVGHVXSRUWGHOHVDQWHQHV
6LWXDFLyFDUDFWHUtVWLTXHVLIL[DFLyGHOVHOHPHQWVGHVXSRUWGHOHVDQWHQHV
OVHOHPHQWVGHVXSRUWGHOHVDQWHQHV
6 LQVWDOÃODUjXQFRQMXQWSDODQWHQHVFRPHVGHVFULXDFRQWLQXDFLy

  PV  pV

&RPVREUHOHV8+)VDEHPTXHQRKDXULHQGHVXSRUWDUPpVGHNJGHIRUoDSHUQRVREUHSDVVDUHO
PRPHQWIOHFWRUGHOSDOGHGXwPTXHODVXSHUItFLH~WLOTXHSUHVHQWDUDQDOYHQWQRVREUHSDVVDUjHOV
FPDL[zHVWDEOHL[XQOtPLWDOPHVXUDG DTXHVWHVDQWHQHVLSHUWDQWHOVHXJXDQ\

3HU D O DQWHQD SDUDEzOLFD TXH Wp XQD VXSHUItFLH PHQRU G  P QR KDQ G HVSHUDUVH HVIRUoRV
VXSHULRUVDOVNJSHUODTXDOFRVDHOVLVWHPDGHIL[DFLyDODSDUHWKDXUjGHJDUDQWLUO DEVRUFLyGHO
PDWHL[


•

7LQGUDQOHVSqUGXHVPj[LPHVHQLQVHUFLyLGHULYDFLyLHQ5)L),TXHV LQGLTXHQHQODWDXOD
VHJHQW



&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWVDFWLXV
&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWVDFWLXV
Nº Sortidess
Pèrdues inserció
UHF
Pèrdues inserció
FI
Pèrdues
derivació UHF
Pèrdues
derivació FI

$PSOLILFDGRUVPRGXODUVGHFDSoDOHUD
$PSOLILFDGRUVPRGXODUVGHFDSoDOHUD L 
•

*XDQ\GHG%SHUPzGXO

•

)DFWRUGHVRUROOG%D)0G%D8+)

•

5HJXODEOHVHQG%

•

6HQ\DOGHVRUWLGDGHG%PYHQPzGXOVG 8+)G%PYHQ)0FRPSOLQWOHVQRUPHVGH
TXDOLWDW TXH IL[D HO UHJODPHQW HQ TXDQW D JXDQ\ L IDVH GLIHUHQFLDOV LQWHUIHUqQFLHV GH
IUHTqQFLD~QLFDLQWHUPRGXODFLyVLPSOHLLQWHUPRGXODFLyP~OWLSOH

$PSOLILFDGRUVGH%DQGDDPSODHQFDL[DG DQWHQ
DQWHQD
D  

•

7LSXVEOLQGDWV

•

*XDQ\HQ8+)G%

•

6RUWLGDPj[LPDG%PYHQ8+)

•

)DFWRUGHVRUROOG%

*XDQ\GHG%HQWRWHVOHVEDQGHVGH),LUHJXODEOHHQG%

•

$WHQXDFLyG G%HQ5) %DQGDEDUUHMDGDGHD0+] 

•

(FXDOLW]DGRUHQ,GHDG%



2

2

2

4

4

4

4

4

2,3

1,5

1,5

0,6

5

3

2,5

1,5

1,5

3,3

2

2

1,5

6

4

3

3

3

12

16

20

25

12

16

19

24

28

12

16

20

25

13

16

19

24

28








5(3$57,'256


&HQWUDOVG DPSOLILFDFLy),LEDUUHMD5)
DPSOLILFDFLy),LEDUUHMD   
•

2

Referència
Nº Sortides

5450
2

5451
3

5452
4

Pèrdues inserció
UHF (dB)

3,8

7,5

7,5

Pèrdues inserció FI
(dB)

5,5

11

11

Refús entradessortides (dB)

>15

>13

>14






3817' $&&e6$O 868$5,

&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWVSDVVLXV
&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVHOHPHQWVSDVVLXV

(OFDEOHFRD[LDOTXHV XWLOLW]LDL[tFRPODUHVWDGHOVHOHPHQWVSDVVLXVGHULYDGRUVGLVWULEXwGRUVLSUHVHV
KDXUDQGHUHXQLUHOVUHTXLVLWVG DPSODGDGHEDQGDLLPSHGjQFLDLODLQVWDOÃODFLyKDXUjG DWHQGUH VDPE
YLVWDDDFRQVHJXLUODSHUIHFWDDGDSWDFLyG LPSHGjQFLHVGHPDQHUDTXHHVFRPSOHL[LQHOVUHTXLVLWVGH
UHVSRVWD $PSOLWXG  )UHTqQFLD HQ FDQDO L HQ EDQGD L OHV SqUGXHV GH UHWRUQ D TXDOVHYRO SXQW GH OD
[DU[D TXH HVWDEOHL[ HO 5HJODPHQW FRQFUHWDPHQW XQD 526(*$ Pj[LPD G  R  SHU 98 R ),
UHVSHFWLYDPHQW


$TXHVW HOHPHQW  SHUPHWUH OD LQWHUFRQQH[Ly HQWUH TXDOVHYRO GH OHV GXHV WHUPLQDFLRQV GH OD [DU[D GH
GLVSHUVLy DPE TXDOVHYRO GH OHV SRVVLEOHV WHUPLQDFLRQV GH OD [DU[D LQWHULRU GHO GRPLFLOL GH O XVXDUL
$TXHVWDLQWHUFRQQH[LyHVYDGXUDUDWHUPHG XQDPDQHUDQRUtJLGDPHQWLIjFLOPHQWVHFFLRQDEOH
(OSXQWG DFFpVDXVXDULFRPSOLUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHWUDQVIHUqQFLDTXHDFRQWLQXDFLyV LQGLTXHQ

Referència
Banda de Pas
Pèrdues inserció (TV/FI) (dB)
Refús sortides (TV/FI) (dB)
Reús entrades (TV/FI) (dB)

'(5,9$'256
•

6HUDQGHFRQQH[LyWLSXVEULGDEOLQGDWVLVHQVHSDVGH'&

•

,PSHGjQFLDGHRKP

•

3qUGXHV PtQLPHV GHUHWRUQGHL GEHQ98 L),TXHHTXLYDOD XQD 526(*$Pj[LPD
G LUHVSHFWLYDPHQW

•

5HEXLJHQWUHVRUWLGHV7LSXV&!G%WLSXV%!G%WLSXV$!G%

5405
0 - 2400
<0,1 / <0,5
>40 / <25
>40 / <25





%$6(6' $&&e67(50,1$/

6 XWLOLW]DUDQ SUHVHV ILQDOV VHSDUDGRUHV DPE OD TXDO FRVD V REWLQGUDQ VHQ\DOV VHSDUDWV GH 79)0 L ),
PLWMDQoDQWILOWUHVGHEDQGDOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVVHUDQ

(O GHVDFREODPHQW HQWUH GXHV SUHVHV TXDOVHYRO G XQ XVXDUL KDXUj GH VHU !   G% WDO FRP GLFWD HO
UHJODPHQW

Referència
Pèrdues inserció per UHF/FM (dB)
Pèrdues inserció per FI (dB)

5416
2
3,5



$PSOLILFDGRUGH),
$PSOLILFDGRUGH),
(OVDPSOLILFDGRUVFRQQHFWDWVDOVFRQYHUWLGRUHVSRVVHLUDQOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHV


&$%/(&2$;,$/

1LYHOOGHVRUWLGDPj[LPD

6 XWLOLW]DUjFDEOHFRD[LDO DPEOHV FDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWV L TXH KDXUj GHFRPSOLUHOVDOWUHVUHTXLVLWV
WqFQLFV TXH VREUH DWHQXDFLy SqUGXHV GH UHWRUQ YHORFLWDW UHODWLYD GH SURSDJDFLy L DSDQWDOODPHQW
GHWHUPLQDHOUHJODPHQW
Referència
Impedància (ohm)
Atenuació a 600 Mhz
Atenuació a 800 Mhz
Atenuació a 2150 Mhz

2141
75
0,151
0,168
0,305



',675,%8&,Ð'(6(1<$/6'(7(/(9,6,Ð,5$',2',)86,Ð62125$3(56$7Ë/Ã/,7



G%PY

%DQGDFREHUWD

0+]

*XDQ\),

G%

)LJXUDGHVRUROOPj[LPD

!G%

*XDQ\8+)

G%

SHUXQDUHODFLy6,!G%DODSURYDG LQWHUPRGXODFLyGHWHUFHURUGUHDPEGRVWRQV




:






,PSHGjQFLDGHVRUWLGD




6L V LQVWDOÃOD HO FRQMXQW SHU OD FDSWDFLy GH VHUYHLV GLJLWDOV SHU VDWqOÃOLW GH 9LD 'LJLWDO L &DQDO 6DWqOÃOLW
'LJLWDOHVWDUjFRQVWLWXwWSHOVHOHPHQWVTXHV HVSHFLILTXHQDFRQWLQXDFLy
FDGDVFXQD GH OHV GXHV XQLWDWV H[WHUQHV HVWDUj FRPSRVWD SHU XQD DQWHQD SDUDEzOLFD L XQ FRQYHUWLGRU
/1% OHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVVHUDQ





(V ID UHIHUqQFLD D FRQWLQXDFLy D DTXHOOHV 1RUPHV L UHTXLVLWV OHJDOV TXH V DSOLFDUDQ REOLJDWzULD HQ OD
,&7SURMHFWDGD

8QLWDWH[WHUQDSHUUHEUHHOVVHQ\DOVGHOVDWqOÃOLW+,63$6$7

8QLWDWH[WHUQDSHUUHEUHHOVVHQ\DOVGHOVDWqOÃOLW


&21',&,216*(1(5$/6
&21',&,216*(1(5$/6


'LjPHWUHGHO DQWHQD

FP

)LJXUDGHVRUROOGHOFRQYHUWLGRU

G%

*XDQ\GHOFRQYHUWLGRU

!G%

,PSHGjQFLDGHVRUWLGD

:


8QLWDWH[WHUQDSHUUHEUHHOVVHQ\DOVGHOVDWqOÃOLW$675$

8QLWDWH[WHUQDSHUUHEUHHOVVHQ\DOVGHOVDWqOÃOLW

/(*,6/$&,Ð' $3/,&$&,Ð$/(6,&7,1250(6$11(;(6
$3/,&$&,Ð$/(6,&7,1250(6$11(;(6
•

5(,$/ '(&5(7  GH
IHEUHU SHO TXDO V DSURYD HO UHJODPHQW UHJXODGRU GH ODV
GH  GH IHEUHU
LQIUDHVWUXFWXUHV FRPXQHV GH WHOHFRPXQLFDFLRQV SHU O DFFpV DOV  VHUYHLV GH WHOHFRPXQLFDFLy D
O LQWHULRUGHOVHGLILFLVLGHO DFWLYLWDWG LQVWDOÃODFLyG HTXLSVLVLVWHPHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQV

•

5(,$/ '(&5(7 //(,  GH  GH IHEUHU
IHEUHU VREUH LQIUDHVWUXFWXUHV FRPXQHV DOV HGLILFLV SHU
O DFFpVDOVVHUYHLVGHWHOHFRPXQLFDFLy

•

/OHLGHG DEULO
DEULO*HQHUDOGH7HOHFRPXQLFDFLRQV

•

5HLDO'HFUHWGHGHVHWHPEUHSHOTXDOV
DSURYDODWUDQVIHUqQFLDDOD*HQHUDOLWDW
5HLDO'HFUHWGHGHVHWHPEUH
GH&DWDOXQ\DHQWUHG DOWUHVOHVIXQFLRQVLHOVVHUYHLVTXHO (VWDWGRQDYDHQPDWqULDG DQWHQHV
FROÃOHFWLYHVL79HQFLUFXLWWDQFDW

•

'HFUHW  GH  GH MXQ\
MXQ\ GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D
&DWDOXQ\D VREUH FDQDOLW]DFLRQV L
LQIUDHVWUXFWXUD GH UDGLRGLIXVLy VRQRUD WHOHYLVLy WHOHIRQLD EjVLFD L DOWUHV VHUYHLV SHU FDEOH DOV
HGLILFLV


'LjPHWUHGHO DQWHQD

FP

)LJXUDGHVRUROOGHOFRQYHUWLGRU

G%

*XDQ\GHOFRQYHUWLGRU

!G%

•

'HFUHW GHPDUoGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
GHPDUo GHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DTXHHVWDEOHL[HOUqJLPMXUtGLFL
GHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
DSURYDODQRUPDWqFQLFDGHOHVLQIUDHVWUXFWXUHVFRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQVDOVHGLILFLVSHU
O DFFpVDOVHUYHLGH7HOHFRPXQLFDFLRQVSHU&DEOH

•

'HFUHWGHGHPDUoGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DTXHHVWDEOHL[HOUqJLPMXUtGLF
GHGHPDUo
LDSURYDODQRUPDWqFQLFDGHOHVLQIUDHVWUXFWXUHVFRPXQHVGHWHOHFRPXQLFDFLRQVDOVHGLILFLVSHU
OD FDSWDFLy DGDSWDFLy L GLVWULEXFLy GHOV VHQ\DOV GH UDGLRGLIXVLy WHOHYLVLy L DOWUHV VHUYHLV GH
GDGHVDVVRFLDGHVSURFHGHQWVG HPLVVLRQVWHUUHVWUHVLGHVDWqOÃOLWV

•

'LUHFWLYD &(( GH  GH IHEUHU UHIHUHQW D O DSUR[LPDFLy GH OHJLVODFLRQV GHOV HVWDWV
PHPEUHVUHODWLXVDOPDWHULDOHOqFWULFGHVWLQDWDVHUXWLOLW]DWGLQVGHGHWHUPLQDWVOtPLWVGHWHQVLy
LQFRUSRUDGD DO GUHW HVSDQ\RO PLWMDQoDQW HO 5HLDO 'HFUHW  GH  GH JHQHU
JHQHU VREUH
H[LJqQFLHVGHVHJXUHWDWGHPDWHULDOHOqFWULFGHVWLQDWDVHUXWLOLW]DWGHWHUPLQDWVOtPLWVGHWHQVLy
GHVHQYROXSDWVSHUO RUGUHPLQLVWHULDOGHGHMXQ\GH+DXUjGHWHQLUVHHQFRPSWHDL[t
PDWHL[D HO 5HLDO 'HFUHW  GH  GH IHEUHU
IHEUHU TXH PRGLILFD HO 5HLDO 'HFUHW 
DQWHULRUPHQW FLWDW L TXH LQFRUSRUD D OD OHJLVODFLy HVSDQ\ROD OD SDUW TXH HV UHIHUHL[ D OD
PRGLILFDFLyGHODGLUHFWLYD&((
/D 'LUHFWLYD &((  GH PDLJ VREUH O DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV (VWDWV
PHPEUHV UHODWLYHV D OD FRPSDWLELOLWDW HOHFWURPDJQqWLFD PRGLILFDGD SHU OHV GLUHFWLYHV
&((GHGHIHEUHU&((GHG DEULOLSHUOD'LUHFWLYD&((GHGH
MXOLRO LQFRUSRUDGHV DO GUHW HVSDQ\RO PLWMDQoDQW HO 5HLDO GHFUHW  G  GH PDUo
PDUo SHO
TXDO V HVWDEOHL[HQ HOV SURFHGLPHQWV G DYDOXDFLy GH OD FRQIRUPLWDW L HOV UHTXLVLWV GH SURWHFFLy
UHODWLXVDODFRPSDWLELOLWDWHOHFWURPDJQqWLFDGHOVHTXLSVVLVWHPHVLLQVWDOÃODFLRQVPRGLILFDWSHO
5HLDO 'HFUHW  G  GH GHVHPEUH SHO FRPSOLPHQW GH OHV GLVSRVLFLRQV DQWHULRUV
SRGUDQ XWLOLW]DUVH FRP D UHIHUqQFLD OHV QRUPHV 81(,;(1 

 81(,;(1
 L
SUHVD

GH&(1(/(&
GH

•

(OVSXQWVGHWHUPLQDFLyGH[DU[DRSUHVHVG XVXDULSHOVVHUYHLVGHGLIXVLyGHWHOHYLVLyDQDOzJLFD
R GLJLWDO YtGHR EDL[ GHPDQGD L YtGHR D OD FDUWD FDV G H[LVWLU KDXUj GH VDWLVIHU OHV
FDUDFWHUtVWLTXHV VHJHQWV 6HJRQV QRUPD 81(,;
81(,; 

  L SUHVD EOLQGDGD VHJRQV QRUPD
81(,;(1



•

7XEV (OV GH ODV FDQDOLW]DFLRQV H[WHUQHV HQOODo SULQFLSDO L VHFXQGjULD VHUDQ GH 39& UtJLG
VHJRQVODQRUPD
QRUPD81(,;
QRUPD81(,;
81(,;VHQWGHSDUHWLQWHULRUOOLVD


•

&DQDOHWHVLHOVVHXVDFFHVVRULV&RPSOLUDQODQRUPD(
QRUPD(1
QRUPD(1
1

•

(OJUDXGHSURWHFFLyVHJRQVOD1RUPD
1RUPD81(,;
1RUPD 81(,;
81(,;  (1 VHUj&DQDOLW]DFLyG HQOODoL
SULQFLSDO,3LFDQDOLW]DFLyVHFXQGjULD,3

•

&RPSDWLELOLWDW HOHFWURPDJQqWLFD HQWUH VLVWHPHV D O LQWHULRU GHOV UHFLQWHV G LQVWDOÃODFLRQV GH
WHOHFRPXQLFDFLRQV (Q HO TXH HV UHIHUHL[ DOV UHTXLVLWV H[LJLEOHV DOV HTXLSDPHQWV GH
WHOHFRPXQLFDFLy G XQ UHFLQWH DPE HOV VHXV FDEOHMDWV HVSHFtILFV SHU UDy GH O HPLVVLy
HOHFWURPDJQqWLFD TXH JHQHUD V HVWDUj DO GLVSRVDW HQ OD 'LUHFWLYD VREUH
VREUH FRPSDWLELOLWDW
HOHFWURPDJQqWLFD
HOHFWURPDJQqWLFD &((
&(( SHO FRPSOLPHQW G DTXHVWD 'LUHFWLYD SRGUj XWLOLW]DUVH FRP D
UHIHUqQFLDDQRUPD(76GH
QRUPD(76GHO
QRUPD(76GH (76,

•

/D ULJLGHVD GLHOqFWULFD GHOV HQYDQV GH VHSDUDFLy GH OHV FDQDOLW]DFLRQV VHFXQGjULHV FRQMXQWHV
KDXUj GH WHQLU XQ YDORU PtQLP GH  N9PP VHJRQV QRUPD 81(,;
81(,;   6L VHV
PHWjOÃOLTXHVHVSRVDUDQDOVzO



,167$/Ã/$&,Ð'(5$',2',)86,Ð62125$,7(/(9,6,Ð7(55(1$/,3(56$7Ë/Ã/,7
,167$/Ã/$&,Ð'(5$',2',)86,Ð62125$,7(/(9,6,Ð7(55(1$/,3(56$7Ë/Ã/,7



,QVWDOÃODFLyGHUDGLRGLIXVLyVRQRUDLWHOHYLVLyWHUUHQDO
,QVWDOÃODFLyGHUDGLRGLIXVLyVRQRUDLWHOHYLVLyWHUUHQDO

•

1RUPD WqFQLFD G ,QIUDHVWUXFWXUD &RPXQD GH 7HOHFRPXQLFDFLRQV SHU O DFFpV DO  VHUYHL GH
WHOHIRQLDGLVSRQLEOHDOS~EOLF

•

3XQW G $FFpV D O 8VXDUL 3$8 
 HQ HO UHODWLX D OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV WqFQLTXHV V DMXVWDUj DO
GLVSRVDWD O DQQH[,GHO5HLDO'HFUHWGHGHGHVHPEUH
DQQH[,GHO5HLDO'HFUHWGHGHGHVHPEUHLDPEO DFRUGSUHYLHQWUH
OHVSDUWVSRGUjVHUVXEPLQLVWUDWSHUO RSHUDGRUGHOVHUYHL

•

,QWHUOtQLHV GH FRQQH[Ly /D UHVLVWqQFLD D OD FRUURVLy GHOV HOHPHQWV PHWjOÃOLFV KDXUj GH VHU WDO
TXHVXSRUWOHVSURYHVHVWLSXODGHVHQOD QRUPD81(,;
 

QRUPD
HTXLYDOHQWDODQRUPD&(,
HTXLYDOHQWDODQRUPD




(OVSDOVG DQWHQDVXSzVLWVDTXHVWVPHWjOÃOLFVHVFRQQHFWDUDQDODSUHVDGHWHUUDGHO HGLILFLDWUDYpVGHO
FDPt PpV FXUW SRVVLEOH DPE FDEOH GH VHFFLy  PP  PtQLP L VL O HGLILFL V HTXLSLQ DPE SDUDOODPSV
KDXUDQGHFRQQHFWDUVHDOPDWHL[DWUDYpVGHOFDPtPpVFXUWSRVVLEOHDPEFDEOHGHODPDWHL[DVHFFLy

•

%DVHVG $FFpV7HUPLQDO %$7 /D%$7HVWDUjGRWDGDGHFRQQHFWRUIHPHOODWLSXV%HOORGHYLHV
TXHFRPSOHL[O HVSHFLILFDWHQHO5HLDO'HFUHWGHG
5HLDO'HFUHWGHG RFWXEUH
RFWXEUH

6 XWLOLW]DUjXQVROSDOSHUODFROÃORFDFLyGHOHVDQWHQHVVHUjXQWXEGHIHUURJDOYDQLW]DWSHUILOWLSXVURGy
GHIPPLPPG HVSHVVRU(OSDOHVFROÃORFDUjHQXQDWRUUHWDWLSXVFRPHUFLDO

•

&RQQH[LyG HTXLSVWHUPLQDOV5'6,G DFRUGDPEO (76
 $FFpV%jVLF 

•

&RQQH[LyG HTXLSVWHUPLQDOV5'6,G DFRUGDPEO (76
 $FFpV3ULPDUL 

/DWRUUHWDGHEDVHWULDQJXODUHVWDUjIRUPDGDSHUWXEVG DFHUGHIPPXQLWVSHUYDUHWHVG DFHUGH
I  PP  L OD VHYD EDVH DPE WUHV FDUJROV GH VXEMHFFLy V DQFRUDUj HQ XQD VDEDWD GH IRUPLJy TXH
IRUPDUj  FRV ~QLF DPE OD FREHUWD GH O HGLILFL HQ HO SXQW LQGLFDW HQ HO SOD GH OD PDWHL[D / DOWXUD GHO
FRQMXQWSDOWRUUHWDVHUjLQIHULRUDP

•

;DU[D LQWHULRU FRP~ SHU 5'6, HQ OHV [DU[HV GH GLVWULEXFLy L GLVSHUVLy ILQV D OD 75S
V LQGLYLGXDOLW]DUDQ HOV FDEOHV G HPLVVLy L GH UHFHSFLy H[FHSWH DTXHOOV FDVRV HQ TXq DTXHVWV
DFFHVVRV HV UHFRO]LQ HQ WqFQLTXHV GH WUDQVPLVVLy SHU OHV TXDOV OD QRUPDWLYD HXURSHD
HXURSHD (76, 
FRQWHPSODO ~VGH3$5(//G DERQDWFRQYHQFLRQDOVXQDILEUDSHUHPLVVLyLXQDDOWUDUHFHSFLyR
XQDVRODILEUDSHUDPEGyVVHQWLWVGHWUDQVPLVVLy

•

(VIRUoYHUWLFDOVREUHODEDVH.J

•

$FFpVEjVLF5'6,%DVHDFFpVGHWHUPLQDO %$7 V XWLOLW]DUDQFRQQHFWRUVGHFRQWDFWHVVHJRQV
ODQRUPD
QRUPD,62

QRUPD


•

(VIRUoKRULW]RQWDOVREUHODEDVH.J

•

(OFDEOHFRD[LDOXWLOLW]DWV DGHTXDUjDODQRU
QRUPD

QRUPD81(,;
PD



•

0RPHQWPj[LPHQODEDVH.J

(OFRQMXQW SHU OD FDSWDFLy GHVHUYHLVGH WHUUHQDOVHVWDUj FRPSRVWD SHU OHVDQWHQHV SDOV WRUUHWHVLOD
UHVWDGHVLVWHPHVGHVXEMHFFLyG DQWHQDQHFHVVDULVSHUODUHFHSFLyGHOVVHQ\DOVGHUDGLRGLIXVLyVRQRUDL
GH WHOHYLVLy WHUUHQDOV GLIRVHV SHU HQWLWDWV DPE WtWRO KDELOLWDQW LQGLFDGHV HQ O DSDUWDW Q~P  GH OD
PHPzULD

/DEDVHGHODWRUUHWDKDXUjG HPERWLUVHHQXQDVDEDWDGHIRUPLJyTXHVREUHVRUWLUjFPGHOWHUUD
OHVVHYHVGLPHQVLRQVVHUDQGHILQLGHVSHUO DUTXLWHFWH WHQLQWHQ FRPSWHTXHOHVFjUUHJXHVGLQjPLTXHV
FDOFXODGHVVHJRQVOHV1RUPHVHVSDQ\ROHV09L17((&9VHUDQFRPDPj[LPOHVVHJHQWV

/DFjUUHJDPj[LPDDGPLVVLEOHGHYHQWDOHVDQWHQHVSHUKRHVWUXFWXUDVHUjGH.JVXSHULRUDTXL
SURGXLUDQ OHV DQWHQHV SURSRVDGHV SHO VLVWHPD DPE YHQWV GH  .PK (Q TXDOVHYRO FDV QR VH
VLWXDUj FDS DOWUH HOHPHQW PHFjQLF VREUH OD WRUUHWD R SDO VHQVH O DXWRULW]DFLy SUqYLD G XQ WqFQLF
FRPSHWHQWUHVSRQVDEOHGHO DPSOLDFLy
/HV DQWHQHV HV FROÃORFDUDQ DO SDO VHSDUDGHV HQWUH VL DOPHQ\V P HQWUH SXQWV G DQFRUDWJH D OD SDUW
VXSHULRUO DQWHQDG 8+)LHQODLQIHULRUODGH)0
3HUODLQVWDOÃODFLyGHOVHTXLSVGHFDSoDOHUDHVUHVSHFWDUjO HVSDLUHVHUYDWSHUDTXHVWVHTXLSVLHQFDVGH
GLVFUHSjQFLDHOUHGDFWRUGHOSURMHFWHRHOWqFQLFTXHSRUWLODGLUHFFLyG REUDGHFLGLUjODXELFDFLyLHVSDL
DRFXSDU
(OV EDUUHMDGRUV HV FROÃORFDUDQ HQ XQD SRVLFLy WDO TXH IDFLOLWL OD SRVWHULRU FRQQH[Ly DPE HOV HTXLSV GH
FDSoDOHUDGHVDWqOÃOLW
(O VXEPLQLVWUDPHQW HOqFWULF HV UHDOLW]DUj PLWMDQoDQW FRP D PtQLP GXHV SUHVHV HOqFWULTXHV SHOV VHUYHLV
GHUjGLRLWHOHYLVLyWHUUHQDOLGHVDWqOÃOLW
(QHOVUHJLVWUHVVHFXQGDULVHVWLQGUjHVSHFLDODWHQFLyGHQRSURYRFDUSLQoDPHQWVHQHOVFDEOHVFRD[LDOV
FRQGLFLy TXH HV  UHVSHFWDU HQ WRWD OD LQVWDOÃODFLy  UHVSHFWDQW HOV UDGLV GH FXUYDWXUD TXH UHFRPDQL HO
IDEULFDQWGHOVPDWHL[RV
(OVGHULYDGRUVHVIL[DUDQDOIRQVGHOUHJLVWUHGHPDQHUDTXHQRTXHGLQOOLXUHV
(OFDEOHFRD[LDORQQRGLVFRUULEDL[WXEVHVXEMHFWDUjFDGDFPFRPDPj[LPDPEEULGHVRJUDSHV
QRHVWUDQJXODQWHVLHOWUDoDWGHOVFDEOHVQRLPSHGLUjODFzPRGDPDQLSXODFLyLVXEVWLWXFLyGHODUHVWD
G HOHPHQWVGHOUHJLVWUH
(OVPDWHULDOVXWLOLW]DWVGLVSRVDUDQGHOPDUFDW&(
/HV DQWHQHV L HOHPHQWV DQQH[HV VXSRUWV DQFRUDWJHV HWF KDXUDQ GH VHU GH PDWHULDOV UHVLVWHQWV D OD
FRUURVLyRWUDFWDWVFRQYHQLHQWPHQWDDTXHVWVHIHFWHV
(OVSDOVRWXEVTXHVHUYHL[LQGHVXSRUWDOHVDQWHQHVLHOHPHQWVDQQH[HVKDXUDQG LPSHGLURDOPHQ\V
GLILFXOWDUO HQWUDGDG DLJXDHQHOOVLHQWRWFDVKDXUDQGHJDUDQWLUO HYDFXDFLyGHTXqHVSXJXLUHFROOLU


6 LQVWDOÃODUDQ GXHV EDVHV G DQFRUDWJH D OD FREHUWD GH O HGLILFL SHU OD VXEMHFFLy GH OHV PDWHL[HV HV
GLVSRVDUjGHFDUJROVGHVXEMHFFLyDO HVWUXFWXUDGHO HGLILFLGHPPGHGLjPHWUH$TXHVWVFDUJROV
V HPERWLUDQHQXQDVDEDWDGHIRUPLJyTXHIRUPDUjFRV~QLFDPEHOIRUMDWGHODFREHUWD
/D GLVWjQFLD HQWUH OD XELFDFLy GH OHV EDVHV VHUj G  P PtQLP SHU SHUPHWUH O RULHQWDFLy GH OHV
PDWHL[HV(OSXQWH[DFWHGHODVHYDXELFDFLyVHUjREMHFWHGHODGLUHFFLyG REUDSHUHYLWDUTXHHVSXJXLQ
SURGXLURPEUHVHOHFWURPDJQqWLTXHVHQWUHHOVGLIHUHQWVVLVWHPHVGHFDSWDFLy
(OIRUPLJyDXWLOLW]DUWLQGUjXQDUHVLVWqQFLDPtQLPDGH.JFP
(OVHVIRUoRVTXHFRPDPtQLPKDXUDQGHVXSRUWDUO HVWUXFWXUDRVLVWHPDG DQFRUDWJHSHUODFDSWDFLyGH
SURJUDPHVGHOVVDWqOÃOLWVVyQGHSHQHQWGHOGLjPHWUHGHODSDUjEROD






(VIRUoKRULW]RQWDO.S



(VIRUoYHUWLFDO .S 



0RPHQW

/HVDQWHQHVLHOHPHQWVGHOVLVWHPDFDSWDGRUGHVHQ\DOVVXSRUWDUDQOHVVHJHQWVYHORFLWDWVGHYHQW
•

SHUVLVWHPHVVLWXDWVDPHQ\VGHPGHOWHUUDNPK

•

SHUVLVWHPHVVLWXDWVDPpVGHPGHOWHUUDNPK
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6HJXUHWDWHQWUHLQVWDOÃODFLRQV
6HJXUHWDWHQWUHLQVWDOÃODFLRQV

&RP D QRUPD JHQHUDO HV SURFXUDUj OD Pj[LPD LQGHSHQGqQFLD HQWUH OHV LQVWDOÃODFLRQV GH
WHOHFRPXQLFDFLyLOHVGHODUHVWDGHVHUYHLV
(OVUHTXLVLWVPtQLPVGHVHJXUHWDWHQWUHLQVWDOÃODFLRQVVHUDQHOVVHJHQWV
•

/D VHSDUDFLy HQWUH XQD FDQDOLW]DFLy GH WHOHFRPXQLFDFLRQV L OHV G DOWUHV VHUYHLV VHUj FRP D
PtQLPGHFPSHUDWUDoDWVSDUDOÃOHOVLGHFPSHUHQFUHXDPHQW

•

/D ULJLGHVD GLHOqFWULFD GHOV HQYDQV GH VHSDUDFLy G DTXHVWHV FDQDOLW]DFLRQV VHFXQGjULHV
FRQMXQWHVKDXUjGHWHQLUXQYDORUPtQLPGH.9PP 81(,; 6LVyQPHWjOÃOLTXHV
HVSRVDUDQDOVzO

•

(OVHQFUHXDPHQW DPEDOWUHVVHUYHLVHVUHDOLW]DUDQSUHIHUHQWPHQW SDVVDQWOHVFRQGXFFLRQV GH
WHOHFRPXQLFDFLySHUVREUHGHOHVG XQDOWUHWLSXV

•

(QFDVGH SUR[LPLWDW DPE FRQGXFWHVGHFDOHIDFFLy DLUHFDOHQWR GHIXPODV FDQDOLW]DFLRQV
GH WHOHFRPXQLFDFLy V HVWDEOLUDQ GH PDQHUD TXH QR SXJXLQ DFRQVHJXLU XQD WHPSHUDWXUD
SHULOORVD L SHU WDQW HV PDQWLQGUDQ VHSDUDGHV SHU XQD GLVWjQFLD FRQYHQLHQW R SDQWDOOHV
FDOzULTXHV

•

/HV FDQDOLW]DFLRQV SHOV VHUYHLV GH WHOHFRPXQLFDFLy QR VH VLWXDUDQ SDUDOÃOHODPHQW SHU VRWD
G DOWUHVFDQDOLW]DFLRQVTXHSXJXLQGRQDUOORFDFRQGHQVDFLRQVFRPOHVDGVFULWHVDFRQGXFFLy
GHYDSRUG DLJXDHWFWUHWTXHHVSUHQJXLQOHVSUHFDXFLRQVSHUSURWHJLUOHVFRQWUDHOVHIHFWHV
G DTXHVWHVFRQGHQVDFLRQV

7RWHVOHVSDUWVDFFHVVLEOHVTXHKDXUDQGHVHUPDQLSXODGHVRDPEOHVTXHHOFRVKXPjSXJXLHVWDEOLU
FRQWDFWHKDXUDQG HVWDUDSRWHQFLDOGHWHUUDRDGHTXDGDPHQWDwOODGHV
$PE OD ILQDOLWDW H[FOXVLYD GH SURWHJLU D O HTXLSDPHQW FDSWDGRU L SHU HYLWDU GLIHUqQFLHV GH SRWHQFLDO
SHULOORVHV HQWUH DTXHVWD L TXDOVHYRO DOWUD HVWUXFWXUD FRQGXFWRUD O HTXLSDPHQW FDSWDGRU KDXUj GH
SHUPHWUH OD FRQQH[Ly G XQ FRQGXFWRU G XQD VHFFLy GH FRXUH G DOPHQ\V  PP GH GLjPHWUH DPE HO
VLVWHPDGHSURWHFFLyJHQHUDOGHO HGLILFL



4XDQV LQVWDOÃOLQDQWHQHVSDUDEzOLTXHVV KDXUjGHWHQLUSUHVHQWDOPHQ\VO LQGLFDWHQHOUHJODPHQWHQHO
UHODWLXDFDSWDFLyVHJXUHWDWUDGLDFLyLVXVFHSWLELOLWDWGHOFRQMXQWGHFDSWDFLyGHOVVHUYHLVSHUVDWqOÃOLW

,QVWDOÃODFLRQVGHUDGLRGLIXVLyVRQRUDLWHOHYLVLySHUVDWqOÃOLW
,QVWDOÃODFLRQVGHUDGLRGLIXVLyVRQRUDLWHOHYLVLySHUVDWqOÃOLW

(OV UHTXLVLWV VHJHQWV IDQ UHIHUqQFLD D OD LQVWDOÃODFLy GH O HTXLSDPHQW FDSWDGRU HQWHQHQW FRP D WDO DO
FRQMXQW IRUPDW SHU OHV DQWHQHV L OD UHVWD G HOHPHQWV GHO VLVWHPD FDSWDGRU MXQW DPE OHV IL[DFLRQV D
O HPSODoDPHQWSHUHYLWDUHQODPHVXUDGHOSRVVLEOHULVFRVDSHUVRQHVREpQV



/HVFRQGXFFLRQVGHWHOHFRPXQLFDFLyOHVHOqFWULTXHVLOHVQRHOqFWULTXHVQRPpVSRGUDQDQDU GLQV G XQ
PDWHL[FDQDORIRUDWHQODFRQVWUXFFLyTXDQHVFRPSOHL[LQVLPXOWjQLDPHQWOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
•

/D SURWHFFLy FRQWUD FRQWDFWHV LQGLUHFWHV HVWDUj DVVHJXUDGD SHU DOJXQ GHOV VLVWHPHV GH OD
&ODVVH $ DVVHQ\DODWV HQ O ,QVWUXFFLy 0Ì %7 GHO 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLy

FRQVLGHUDQW D OHV FRQGXFFLRQV QR HOqFWULTXHV TXDQ VLJXLQ PHWjOÃOLTXHV FRP D HOHPHQWV
FRQGXFWRUV
•



/HV FDQDOLW]DFLRQV GH WHOHFRPXQLFDFLRQV HVWDUDQ FRQYHQLHQWPHQW SURWHJLGHV FRQWUD HOV
SRVVLEOHV SHULOOV TXH SXJXL SUHVHQWDU OD VHYD SUR[LPLWDW D FDQDOLW]DFLRQV L HVSHFLDOPHQW HV
WLQGUjHQFRPSWH
•

/ HOHYDFLy GH OD WHPSHUDWXUD GHJXGD D OD SUR[LPLWDW DPE XQD FRQGXFFLy GH IOXLG
GHYHQW

•

/DFRQGHQVDFLy

•

/DLQXQGDFLySHUDYDULDHQXQDFRQGXFFLyGHOtTXLGVHQDTXHVWFDVHVSUHQGUDQWRWHV
OHVGLVSRVLFLRQVFRQYHQLHQWVSHUDVVHJXUDUO HYDFXDFLyG DTXHVWV

•

/DFRUURVLySHUDYDULDHQXQDFRQGXFFLyTXHFRQWLQJXLXQIOXLGFRUURVLX

•

/ H[SORVLySHUDYDULDHQXQDFRQGXFFLyTXHFRQWLQJXLXQIOXLGLQIODPDEOH

$FFHVVLELOLWDW
$FFHVVLELOLWDW

/HV FDQDOLW]DFLRQV GH WHOHFRPXQLFDFLy HV GLVSRVDUDQ GH PDQHUD TXH HQ TXDOVHYRO PRPHQW HV SXJXL
FRQWURODUHOVHXDwOODPHQWORFDOLW]DULVHSDUDUODVSDUWVDYDULDGHVLGRQDWHOFDVVXEVWLWXLUIjFLOPHQWDOV
FRQGXFWRUVGHWHULRUDWV


,GHQWLILFDFLy
,GHQWLILFDFLy

(Q HOV UHJLVWUHV VHFXQGDULV V LGHQWLILFDUj PLWMDQoDQW DQHOOV HWLTXHWDWV OD FRUUHVSRQGqQFLD H[LVWHQW HQWUH
WXEV L KDELWDWJHV R ORFDOV SODQWD L HQ HO UHJLVWUH SULQFLSDO GH WHOHIRQLD V DGMXQWDUj IRWRFzSLD GH
O DVVLJQDFLy UHDOLW]DGD HQ SURMHFWH D FDGD XQ GHOV 3$5(// GHO FDEOH GH OD [DU[D GH GLVWULEXFLy L
V HQXPHUDUDQHOV3$5(//GHODLQWHUOtQLDGHVRUWLGDG DFRUGDPEODFLWDGDDVVLJQDFLy
(OVWXEVGHODFDQDOLW]DFLySULQFLSDOLQFORVRVHOVGHUHVHUYDV LGHQWLILFDUDQDPEDQHOOHWLTXHWDWHQWRWV
HOVSXQWVHQTXqVyQDFFHVVLEOHVLDPpVHQHOVDGVFULWVDOVHUYHLGH579V LGHQWLILFDUDQHOVSURJUDPHV
GHIRUPDJHQqULFDGHOVTXHHVSRUWDGRUHOFDEOHHQHOODOORWMDW
(QWRWVHOVFDVRVHOVDQHOOVHWLTXHWDWVKDXUDQGHUHFROOLUGHIRUPDFODUDLQHTXtYRFDLHQVXSRUWSOjVWLF
SODVWLILFDWRVLPLODUODLQIRUPDFLyUHTXHULGD


&RPSDWLELOLWDWHOHFWURPDJQqWLFD
&RPSDWLELOLWDWHOHFWURPDJQqWLFD
DWLELOLWDWHOHFWURPDJQqWLFD



7(55$/2&$/

(OVLVWHPDJHQHUDOGHWHUUDGHO LPPREOHKDGHWHQLUXQYDORUGHUHVLVWqQFLDHOqFWULFDQRVXSHULRUD
:UHVSHFWHGHODWHUUDOOXQ\DQD
(OVLVWHPDGHSRVDGDDOVzOHQFDGDXQGHOV5,7FRQVWDUjHVVHQFLDOPHQWG XQDEDUUDFROHFWRUDGHFRXUH
VzOLGDVHUjIjFLOPHQWDFFHVVLEOHLGHGLPHQVLRQVDGHTXDGHVHVWDUjFRQQHFWDGDGLUHFWDPHQWDOVLVWHPD
JHQHUDO GH WHUUD GH O LPPREOH HQ XQ R PpV SXQWV $ HOO HV FRQQHFWDUj HO FRQGXFWRU GH SURWHFFLy R
G HTXLSRWHQFLDOLWDWLODUHVWDGHFRPSRQHQWVRHTXLSVTXHKDQG HVWDUSRVDWVDOVzOUHJXODUPHQW



,17(5&211(;,216(48,327(1&,$/6,$3$17$//$0(17

6H VXSRVD TXH O LPPREOH FRPSWD DPE XQD [DU[D G LQWHUFRQQH[Ly FRPXQD R JHQHUDO
G HTXLSRWHQFLDOLWDWGHOWLSXVPDOODXQLGDDODSRVDGDDOVzOGHOSURSLLPPREOH$TXHVWD[DU[DHVWDUj
WDPEpXQLGDDOHVHVWUXFWXUHVHOHPHQWVGHUHIRUoLDOWUHVFRPSRQHQWVPHWjOÃOLFVGHO LPPREOH
7RWV HOV FDEOHV DPE SRUWDGRUV PHWjOÃOLFV GH WHOHFRPXQLFDFLy SURYLQHQWV GH O H[WHULRU GH O HGLILFL VHUDQ
DSDQWDOODWVHVWDQWO H[WUHPGHODVHYDSDQWDOODFRQQHFWDWDOVzOORFDOHQXQSXQWWDQWSUz[LPFRPVLJXL
SRVVLEOH GH OD VHYD HQWUDGD DO UHFLQWH TXH DOORWMD HO SXQW G LQWHUFRQQH[Ly L PDL D PpV GH  P GH
GLVWjQFLD


$&&(6626,&$%/(-$76

$PE OD ILQDOLWDW GH UHGXLU SRVVLEOHV GLIHUqQFLHV GH SRWHQFLDO HQWUH HOV VHXV UHFREULPHQWV PHWjOÃOLFV
O HQWUDGD GHOV FDEOHV GH WHOHFRPXQLFDFLy L G DOLPHQWDFLy G HQHUJLD HV UHDOLW]DUj D WUDYpV G DFFHVVRV
LQGHSHQGHQWVSHUzSUz[LPVHQWUHVLLSUz[LPVWDPEpDO HQWUDGDGHOFDEOHRFDEOHVG XQLyDODSRVDGD
DOVzOGHO HGLILFL


&203$7,%,/,7$7(/(&7520$*1Ë7,&$(175(6,67(0(6

$ O DPELHQW HOHFWURPDJQqWLF TXH V HVSHUDU  HQ HOV 5,7 OD QRUPDWLYD  LQWHUQDFLRQDO (76, L 8,7  OL
DVVLJQDODFDWHJRULDDPELHQWDO&ODVVH
3HU WDQW HOV UHTXLVLWV H[LJLEOHV DOV HTXLSDPHQWV GH WHOHFRPXQLFDFLy G XQ 5,7 DPE HOV VHXV FDEOHMDWV
HVSHFtILFV SHU UDy GH O HPLVVLy HOHFWURPDJQqWLFD TXH JHQHUD ILJXUHQ HQ OD QRUPD (76   GHO
(76, (O YDORU Pj[LP DFFHSWDEOH G HPLVVLy GH FDPS HOqFWULF GH O HTXLSDPHQW R VLVWHPD SHU XQ
DPELHQWGH&ODVVHHVIL[DHQG% 09P 
'LQVGHODJDPPDGH0+]0+]LHQG% P9P HQODGH0+]0+]PHVXUDWV
DPGHGLVWjQFLD
$TXHVWVOtPLWVV DSOLTXHQHQHOV5,7HQFDUDTXHQRPpVGLVSRVLQDOVHXLQWHULRUG HOHPHQWVSDVVLXV


7$//$)2&6

6 LQVWDOÃODUDQWDOODIRFVSHUHYLWDUO HVFDSDPHQWGHJDVRVYDSRUVLIODPHVDO LQWHULRUGHOVWXEV
(Q WRWV HOV WXEV G HQWUDGD D HQYROWDQWV TXH FRQWLQJXLQ LQWHUUXSWRUV VHFFLRQDGRUV IXVLEOHV UHOqV
UHVLVWqQFLHVLDOWUHVDSDUHOOVTXHSURGXHL[LQDUFVHVSXUQHVRWHPSHUDWXUHVHOHYDGHV
$OVWXEVG HQWUDGDRHQYROWDQWVRFDL[HVGHGHULYDFLyTXHQRPpVFRQWLQJXLQWHUPLQDOVHQWURQFDPHQWVR
GHULYDFLRQVTXDQHOGLjPHWUHGHOVWXEVVLJXLLJXDORVXSHULRUDPLOÃOtPHWUHV
6L HQ XQ GHWHUPLQDW FRQMXQW O HTXLS TXH SXJXL SURGXLU DUFV HVSXUQHV R WHPSHUDWXUHV HOHYDGHV HVWj
VLWXDWHQXQFRPSDUWLPHQWLQGHSHQGHQWGHOTXHFRQWpHOVVHXVWHUPLQDOVGHFRQQH[LyLHQWUHDPEGyVKL
KLKDSDVDPXUVRSUHPVDHVWRSDDQWLGHIODJUDQWO HQWUDGDDOFRPSDUWLPHQWGHFRQQH[LySRWHIHFWXDUVH
VHJXLQWO LQGLFDWHQHOSDUjJUDIDQWHULRU
(QHOVFDVRVHQTXqHVSUHFLVLQWDOODIRFVDTXHVWVHVPXQWDUDQHOPpVDSURSSRVVLEOHGHOHVHQYROWDQWVL
FDSFDVDPpVGHPPG HOOHV

(OFDEOHGHFRQQH[LyGHODEDUUDFROHFWRUDDOWHUPLQDOJHQHUDOGHWHUUDGHO LPPREOHHVWDUjIRUPDSHU
FRQGXFWRUV IOH[LEOHV GH FRXUH GH  PP  GH VHFFLy (OV VXSRUWV IHUUDOOHV EDVWLGRUV VDIDWHV HWF
PHWjOÃOLFVGHOV5,7HVWDUDQXQLWVDODWHUUDORFDO

4XDQ GXHV R PpV HQYROWDQWV TXH G DFRUG DPE HOV SDUjJUDIV DQWHULRUV SUHFLVLQ WDOODIRFV G HQWUDGD
HVWLJXLQ FRQQHFWDGHV HQWUH VL SHU PLWMj G XQ WXE GH  PP R PHQ\V GH ORQJLWXG KL KDXUj SURX GH
SRVDUXQVROWDOODIRFHQWUHHOOHVDPPRPHQ\VGHODPpVDOOXQ\DGD

6LDO LPPREOHH[LVWHL[PpVG XQDSUHVDGHWHUUDGHSURWHFFLyKDXUDQG HVWDUHOqFWULFDPHQWXQLGHV

(QOHVFRQGXFWHVTXHVXUWHQG XQD]RQDSHULOORVDDXQDDOWUDGHPHQRUQLYHOOGHSHULOORVLWDWHOWDOODIRFV
HVFROÃORFDUjDTXDOVHYROGHOVGRVFRVWDWVGHODOtQLDOtPLWSHUzV LQVWDOÃODUjGHPDQHUDTXHHOVJDVRVR

YDSRUV TXH SXJXLQ HQWUDU HQ HO VLVWHPD GH WXEV D OD ]RQD GH PDMRU QLYHOO GH SHULOORVLWDW QR SXJXLQ
SDVVDUDOD]RQDPHQ\VSHULOORVD(QWUHHOWDOODIRFVLODOtQLDOtPLWQRKDQGHFROÃORFDUVHFRPSOHPHQWV
FDL[HVGHGHULYDFLyRDFFHVVRULV
/DLQVWDOÃODFLyGHWDOODIRFVKDXUjGHFRPSOLUHOVUHTXLVLWVVHJHQWV
•

/DSDVWDGHVHJHOODWKDXUjGHVHUUHVLVWHQWDO DWPRVIHUDFLUFXPGDQWLDOVOtTXLGVTXHSRJXpV
KDYHUKLSUHVHQWVLWHQLUXQSXQWGHIXVLySHUVREUHGHOVq

•

,PPRELOLW]DFLy GH FDPLRQV PLWMDQoDQW IDOTXHV LR WRSHV GXUDQW OHV WDVTXHV GH FjUUHJD L
GHVFjUUHJD

•

5HVSHFWDUOHVGLVWjQFLHVGHVHJXUHWDWDOHVLQVWDOÃODFLRQVH[LVWHQWV

•

(OVHOHPHQWVGHOHVLQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVKDXUDQGHWHQLUSURWHFFLRQVDwOODQWV

•

5HYLVLySHULzGLFDLPDQWHQLPHQWG HLQHVPDTXLQjULDLHTXLSVG REUD

•

(OWDSIRUPDWSHUODSDVWDKDXUjGHWHQLUXQDORQJLWXGLJXDORPDMRUDOGLjPHWUHLQWHULRUGHO
WXELFDSFDVLQIHULRUDPP

•

&RPSURYDFLy GHO DGHTXDFLyGH OHVVROXFLRQV G H[HFXFLyD O HVWDWUHDOGHOVHOHPHQWV VXEVzO
HGLILFDFLRQVYHwQHV 

•

'LQV GHOV WDOODIRFV QR KDXUDQ GH IHUVH HQWURQFDPHQWV QL GHULYDFLRQV GH FDEOHV WDPSRF
KDXUjG RPSOLUVHDPESDVWDFDL[DRDFFHVVRULTXHFRQWLQJXLHQWURQFDPHQWVRGHULYDFLRQV

•

&RPSURYDFLyG DSXQWDODPHQWVFRQGLFLRQVGHSURWHFFLyGHUDVHV

•

/HV LQVWDOÃODFLRQV EDL[ WXE KDXUDQ GH GRWDUVH GH SXUJDGRUV TXH LPSHGHL[LQ O DFXPXODFLy
H[FHVVLYDGHFRQGHQVDFLRQVRSHUPHWUHXQDSXUJDSHULzGLFD

•

8WLOLW]DFLyGHSDYLPHQWVDQWLOOLVFDQWV

•

&ROÃORFDFLyGHEDUDQHVGHSURWHFFLyHQOORFVDPESHULOOGHFDLJXGD

•

3RGUDQXWLOLW]DUVHFDEOHVG XQRPpVFRQGXFWRUVDwOODWVEDL[WXERFRQGXFWH

•

&ROÃORFDFLyGHPDOOHVHQIRUDWVKRULW]RQWDOV

•

3URWHFWRUVGHJRPD



0HVXUHVDOWHUQDWLYHVGHSUHYHQFLyLSURWHFFLy
0HVXUHVDOWHUQDWLYHVGHSUHYHQFLyLSURWHFFLy
LYHVGHSUHYHQFLyLSURWHFFLy

−

&RPDFULWHULJHQHUDOSULPDUDQOHVSURWHFFLRQVFROÃOHFWLYHVGDYDQWOHVLQGLYLGXDOV$PpVDPpVKDXUj
GHPDQWHQLUVHHQERQHVWDWGHFRQVHUYDFLyHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHODPDTXLQDULDLOHVHLQHVGHWUHEDOO
SHUXQDDOWUDEDQGDHOVPLWMDQVGHSURWHFFLyKDXUDQG HVWDUKRPRORJDWVVHJRQVODQRUPDWLYDYLJHQW
/HV PHVXUHV UHODFLRQDGHV WDPEp KDXUDQ GH WHQLUVH HQ FRPSWH SHOV SUHYLVLEOHV WUHEDOOV SRVWHULRUV
UHSDUDFLyPDQWHQLPHQWHWF 


&RQGLFLRQVGHOVPLWMDQVGHSURWHFFLy
&RQGLFLRQVGHOVPLWMDQVGHSURWHFFLy

%DUDQDGHSURWHFFLyHQSRXVLUHJLVWUHVVXEWHUUDQLV

•

7HQGDGHORQDSHUUHJLVWUHVVXEWHUUDQLV

•

([SORVtPHWUHV

•

([WLQWRUV

•

9HQWLODGRUVHOqFWULFV

7RWHV OHV SHFHV GH SURWHFFLy SHUVRQDO R HOHPHQWV GH SURWHFFLy FROÃOHFWLYD WLQGUDQ IL[DW XQ SHUtRGH GH
YLGD~WLOGHVIHQWVHDOVHXWHUPLQLLHOVHX~VPDLUHSUHVHQWDUjXQULVFHQVLPDWHL[

•

0RWRERPEHVLHOHFWURERPEHV

6HUDQGHVIHWHVLUHSRVDWVLPPHGLDWDPHQWWRWHVOHVSHFHVRHTXLSVGHSURWHFFLy

•

*UXSVHOHFWUzJHQV

•

*DQ[RSHUDL[HFDUWDSHVGHFjPHUHVGHUHJLVWUHLDUTXHWHV

•

7DQFDLEDQGHUROHVGHVHQ\DOLW]DFLy

•

4XDQ SHU OHV FLUFXPVWjQFLHV GHO WUHEDOO HV SURGXHL[L XQ GHWHULRUDPHQW PpV UjSLG HQ XQD
SHoDRHTXLSHVUHSRVDUjLPPHGLDWDPHQWDPELQGHSHQGqQFLDGHODGXUDGDSUHYLVWDRGHOD
GDWDGHOOLXUDPHQW

•

4XDQKDJL SDWLWXQ WUDFWDPHQWOtPLWV D GLUHO Pj[LPSHOTXHYDVHUFRQFHEXW SHUH[HPSOH
SHUXQDFFLGHQW 

•

4XDQSHOVHX~VKDJLDGTXLULWPpVIROJDQFHVRWROHUjQFLHVGHOHVDGPHVHVSHOIDEULFDQW





0(685(6(48,36'(3527(&&,Ð,1',9,'8$/ (3,6 
•
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2UJDQLW]DFLy GHOV WUHEDOOV SHU HYLWDU LQWHUIHUqQFLHV HQWUH HOV GLIHUHQWV WUHEDOOV L FLUFXODFLRQV
GLQVGHKRREUD

•

6HQ\DOLW]DFLyGHOHVUDVHVGHSHULOO

•

3UHYHXUHHOVLVWHPDGHFLUFXODFLyGHYHKLFOHVLODVHYDVHQ\DOLW]DFLyWDQWDO LQWHULRUGHKRREUD
FRPDPEUHODFLyDOVQLYHOOVH[WHULRUV

•

'HL[DUXQD]RQDOOLXUHDOYROWDQWGHOD]RQDH[FDYDGDSHOSDVGHPDTXLQjULD

•

$IHFFLRQVDODSHOOSHUGHUPDWLWLVGHFRQWDFWHWDOOVLSXQ[DGHV
•

*XDQWVGHSURWHFFLyGDYDQWO DEUDVLyWDOOVLSXQ[DGHV

•

*XDQWVGHSURWHFFLyGDYDQWDJHQWVTXtPLFV

•

*UDQRWDGHIHLQD

&UHPDGHVItVLTXHVLTXtPLTXHV
•

*XDQWVGHSURWHFFLyGDYDQWO DEUDVLy

•

*XDQWVGHSURWHFFLyGDYDQWDJHQWVTXtPLFV

•

*XDQWVGHSURWHFFLyGDYDQWFDORU

•
•

•

•

•

•

•

•

%DUUHWVGHSDOOD DFRQVHOODEOHVFRQWUDULVFG LQVRODFLy 

3URMHFFLRQVG REMHFWHVLRIUDJPHQWV

•
•

&LQWXUyGHVHJXUHWDWFODVVHSHUWUHEDOOVGHSRGDLSDOV

&DLJXGDGHSHUVRQHVDGLIHUHQWQLYHOO

•

&DOoDWDPESURWHFFLyFRQWUDFRSVPHFjQLFV

•

&LQWXUyGHVHJXUHWDWDQWLFDLJXGHV

•

&DVFSURWHFWRUGHOFDSFRQWUDULVFRVPHFjQLFV

•

&LQWXUyGHVHJXUHWDWFODVVHSHUWUHEDOOVGHSRGDLSDOV

•

8OOHUHVGHVHJXUHWDWSHU~VEjVLF [RFRLPSDFWHDPESDUWtFXOHVVzOLGHV 

•

3DQWDOODIDFLDODEDWLEOHDPEYLVRUGHUHL[HWDPHWjOÃOLFD

•

$PELHQWSROVHJyV
•

&DUHWHVLRHTXLSVGHSURWHFFLyGHODVYLHVUHVSLUDWzULHVDPEILOWUHPHFjQLF

•

8OOHUHVGHVHJXUHWDWSHU~VEjVLF [RFRLPSDFWHDPESDUWtFXOHVVzOLGHV 

•

3DQWDOODIDFLDODEDWLEOHDPEYLVRUGHUHL[HWDPHWjOÃOLFD

•

&DLJXGDGHSHUVRQHVDOPDWHL[QLYHOO
•

%RVVDSRUWDHLQHV

•

&DOoDWGHSURWHFFLyVHQVHVRODDQWLSHUIRUDQW

&DLJXGHVGHVG HVFDOHV
•

•

(QGHUURFDPHQWV

8VGHVDEDWLOOHVDQWLOOLVFDQWVDHVFDOHV

&RQWDFWHVHOqFWULFVGLUHFWHV
•

&DOoDWDPESURWHFFLyFRQWUDGHVFjUUHJXHVHOqFWULTXHV

•

&DOoDWDPESURWHFFLyFRQWUDFRSVPHFjQLFV

•

&DVFSURWHFWRUGHOFDSFRQWUDULVFRVHOqFWULFV

•

&DVFSURWHFWRUGHOFDSFRQWUDULVFRVPHFjQLFV

•

8OOHUHVGHVHJXUHWDWFRQWUDDUFHOqFWULF

•

*XDQWVGLHOqFWULFVKRPRORJDWVSHUHYLWDUHOULVFHOqFWULF

$WPRVIHUHVWz[LTXHVLUULWDQWV
•

(TXLSGHUHVSLUDFLyDXWzQRPUHYLVDWLFDUUHJDW

•

8OOHUHVGHVHJXUHWDWSHU~VEjVLF [RFRLPSDFWHDPESDUWtFXOHVVzOLGHV 

•

,PSHUPHDEOHVYHVWLWVG DLJXD

•

&DUHWDUHVSLUDWzULDGHILOWUHSHUIXPVGHVROGDGXUD

•

8OOHUHVGHVHJXUHWDWFRQWUDSURMHFFLyGHOtTXLGV

•

3DQWDOODIDFLDODEDWLEOHDPEYLVRUGHUHL[HWDPHWjOÃOLFD

•

8OOHUHVGHVHJXUHWDWSHU~VEjVLF [RFRLPSDFWHDPESDUWtFXOHVVzOLGHV 

•

3DQWDOODIDFLDODEDWLEOHDPEYLVRUGHUHL[HWDPHWjOÃOLFD

•

&RQWDFWHVHOqFWULFVLQGLUHFWHV
•

•

$WUDSDPHQWV

%RWHVG DLJXD

&RVVRVHVWUDQ\VDOVXOOV

•

&DOoDWDPESURWHFFLyFRQWUDFRSVPHFjQLFV

•

'HIODJUDFLRQV

•

&DVFSURWHFWRUGHOFDSFRQWUDULVFRVPHFjQLFV

•

(QVRUUDPHQWV

•

*XDQWVGHSURWHFFLyGDYDQWDEUDVLy

•

(QIRQVDPHQWV

•

3UHVqQFLDGHJDVRVHQUHJLVWUHVXEWHUUDQL

&DLJXGDG REMHFWHVLRGHPjTXLQHV
•

%RVVDSRUWDHLQHV

•

([SORVtPHWUHV

•

&DOoDWDPESURWHFFLyFRQWUDFRSVPHFjQLFV

•

0HVXUDGRUVG 2[LJHQR

•

&DVFSURWHFWRUGHOFDSFRQWUDULVFRVPHFjQLFV

•

9HQWLODGRUVHOqFWULFV

&DLJXGDRFROÃODSVHEDVWLGHVLSDOV
•

&LQWXUyGHVHJXUHWDWDQWLFDLJXGHV

•

&RSVSHUUXSWXUDGHFDEOHV
•

&DVFSURWHFWRUGHOFDSFRQWUDULVFRVPHFjQLFV

•

•

•

8OOHUHVGHVHJXUHWDWSHU~VEjVLF [RFRLPSDFWHDPESDUWtFXOHVVzOLGHV 

•

3DQWDOODIDFLDODEDWLEOHDPEYLVRUGHUHL[HWDPHWjOÃOLFD

&RSVLRWDOOVDPEREMHFWHVLRPDTXLQjULD
•

%RVVDSRUWDHLQHV

•

&DOoDWDPESURWHFFLyFRQWUDFRSVPHFjQLFV

•

&DVFSURWHFWRUGHOFDSFRQWUDULVFRVPHFjQLFV

•

$UPLOODUHIOHFWRUDSHUVHQ\DOVLGHVWRUEDGRUV

•

*XDQWVGHSURWHFFLyGDYDQWDEUDVLy

7UHSLWMDGHVVREUHREMHFWHVSXQ[DQWV
•

%RVVDSRUWDHLQHV

•

&DOoDWGHSURWHFFLyDPEVRODDQWLSHUIRUDQW

•

(QIRQVDPHQWV

•

,QFHQGLV
•

•

,QKDODFLyGHVXEVWjQFLHVWz[LTXHV
•

•

•

•

%RWHVG DLJXD

•

,PSHUPHDEOHVYHVWLWVG DLJXD

9LEUDFLRQV

&LQWXUyGHSURWHFFLyOXPEDU

6RUROO
•

3URWHFWRUVDXGLWLXV

•

%ROFDGDGHPjTXLQHVLRFDPLRQV

•

&DLJXGDGHSHUVRQHVG DOWXUD
•



&LQWXUyGHSURWHFFLyOXPEDU

6REUHHVIRUoRV
•

•

(TXLSGHUHVSLUDFLyDXWzQRPUHYLVDWLFDUUHJDW

,QXQGDFLRQV

•
•

(TXLSGHUHVSLUDFLyDXWzQRPUHYLVDWLFDUUHJDW

&LQWXUyGHVHJXUHWDWDQWLFDLJXGHV

0(685(6'(3527(&&,Ð$7(5&(56



•

7DQFDW VHQ\DOLW]DFLy L HQOOXPHQDW GH KR REUD (Q HO FDV TXH HO WDQFDW HQYDHL[L OD FDOoDGD
SURYHLUVHXQDSDVVDSURWHJLWSHUODFLUFXODFLyGHYLDQDQWV

•

3UHYHXUH HO VLVWHPD GH FLUFXODFLy GH YHKLFOHV WDQW D O LQWHULRU GH KR REUD FRP HQ UHODFLy DOV
YLDOVH[WHULRUV

•

,PPRELOLW]DFLy GH FDPLRQV PLWMDQoDQW IDOTXHV LR WRSHV GXUDQW OHV WDVTXHV GH FjUUHJD L
GHVFjUUHJD

•

&RPSURYDFLy GHO DGHTXDFLyGH OHVVROXFLRQV G H[HFXFLyD O HVWDWUHDOGHOVHOHPHQWV VXEVzO
HGLILFDFLRQVYHwQHV 

•

3URWHFFLRQVGHOVIRUDWVSHUHYLWDUODFDLJXGDG REMHFWHV [DU[HVORQHV 









&(175$/7(/()Ó1,&$
&(175$/7(/()Ó1,&$

&$5$&7(5Ì67,48(67Ë&1,48(6'(/·(/(0(17,167$/Ã/$7
&/$66(6
$WHQHQWDODVHYDRSHUDWLYLWDWODFHQWUDOWHOHIzQLFDSRWVHUPDQXDORDXWRPjWLFD
&(175$/0$18$/
eV DTXHOOD TXH SHU HVWDEOLU FRPXQLFDFLy H[WHULRU  LQWHULRU HQ DPEGXHV GLUHFFLRQV QHFHVVLWD HO  FRQFXUV
KXPjG·XQDRSHUDGRUD7DOYHJDGDTXHHOVHXXVKDTXHGDWUHGXwWDLQVWDOÃODFLRQVMDUHDOLW]DGHVQRHV
FRQWHPSODHQDTXHVWDUWLFOH
&(175$/$87207,&$
eVDTXHOODTXHVHQVHHOFRQFXUVKXPjSHUPHWHVWDEOLUFRPXQLFDFLRQVLQWHULRUVHLQWHULRUH[WHULRUVLEH
SHUFDQDOLW]DUHOWUjILFH[WHULRULQWHULRUHVSUHFLVTXHVLJXLUHDOLW]DWSHUXQDRSHUDGRUD
'·DFRUGDPEHOVVHUYHLVTXHSUHVWDODFHQWUDOWHOHIzQLFDHVFODVVLILFDSHOQ~PHURGHOtQLHVG·HQWUDGDLOHV
H[WHQVLRQV TXH D HOOD SXJXLQ FRQQHFWDUVH VHQW OD JDPPD  WDQW DPSOLD TXH FREUHL[ GHV GH GRV OtQLHV
G·HQWUDGD L FLQF  H[WHQVLRQV ILQV  OtQLHV H[WHULRUV L  H[WHQVLRQV  R  FRQGLFLRQDQW VHJRQV HO
PRGHORHVFROOLWHOQ~PHURGHFRPXQLFDFLRQVVLPXOWjQLHVTXHSXJXLQUHDOLW]DUVH
$FWXDOPHQWWRWHVOHVFHQWUDOVWHOHIzQLTXHVVyQFRQWURODGHVSRUXQPLFURSURFHVVDGRUTXHSHUPHWSURJUDPDU
OHVIXQFLRQHVHVSHFtILTXHVGHFDGD[DU[DG·DFRUGDPEOHVQHFHVVLWDWVDTXHHVGHGLFD&RQWUROGHWUXFDGHV
VRUWLQWVDFFHVVRVUHVWULQJLWVOtQLHVDPESUHIHUqQFLDFRPXQLFDFLRQVVLPXOWjQLHVGLUHFFLySURSLHWjULDHWF 
&21',&,21$1767Ë&1,&6
,QGHSHQGHQWPHQW GHO PRGHO OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO TXDO KDQ G HVWDU GHVFULWHV jPSOLDPHQW HQ OD
GRFXPHQWDFLyWqFQLFDTXHO·DFRPSDQ\DWRWHVOHVHQWUDGHVKDQGHFRPSOLUFRPPtQLP

3/(&'(&21',&,216



$OLPHQWDFLyFDY



6XEPLQLVWUDPHQWGHFFLQFRUSRUDWDPEEDWHULHV



5HVLVWqQFLDGHEXFOHG·DERQDW



5HVLVWqQFLDGHEXFOHH[WHQVLyLQFORHQWDSDUHOOWHOHIzQLF



0DUFDFLySRUWHFODWPXOWLIUHTqQFLD



3qUGXDG·LQVHUFLyD+]GEHQWUXFDGDH[WHUQDLGEVHQWUXFDGDLQWHUQD



6HQ\DOLW]DFLyRSWRDF~VWLFDGHIXQFLRQV



6RUWLGDD[DU[DH[WHULRUG%P



'LDIRQLDLJXDORLQIHULRUGHG%D+]

3/(&'(&21',&,216'(7(/()21,$









(48,37(50,1$/
(48,37(50,1$/

&/$66(6
$WHQHQWDO·XVRDTXHHVGHVWLQDO·HTXLSWHUPLQDOG·XQDLQVWDOÃODFLyWHOHIzQLFDUHSHOQRPEUHG·H[WHQVLyR
VHUYHLHVSHFLDO


([WHQVLyTXDQO·HTXLSWHUPLQDOHVGHGLFDH[FOXVLYDPHQWDOVHUYHLWHOHIzQLFSDUODW WHOqIRQ 



6HUYHL HVSHFLDO TXDQ O·HTXLS WHUPLQDO HV GHGLFD D OD UHVWD GH FRPXQLFDFLRQV QR SDUODGHV
GDWjIRQPzGHPWqOH[WHOHID[HWF 

&$1$/,7=$&,216



&



),16

;;



'



),16

;;



(



),16

;;

5(*,675('(3$6
/DVFDL[HVGHSDVVHUDQGHUtJLGDPEXQDULJLGHVDGLHOqFWULFDPtQLPDGHN9PPLXQHVSHVVRUPtQLPD
GHGRVPLOÃOtPHWUHV PP DPEWDSDGHLJXDOHVFDUDFWHUtVWLTXHV

5(*,675('(35(6$

(OV PDWHULDOV SULQFLSDOV SDUD FRQVWUXLU OD FDQDOLW]DFLy  WHOHIzQLFD VRQ WXEV UHJLVWUR L FDL[HV TXH
V·LQVWDOÃODUDQDO·LQWHULRUGHO·HGLILFLJHQHUDOPHQWHQFDVWDWVHQHOVPXUV

3RWVHUGHTXDOVHYROGHOVWLSXVH[LVWHQWVDOPHUFDWSHULQVWDOÃODFLRQVHOqFWULTXHVVHQWODSURIXQGLWDWPtQLPD
GHWUHQWDPLOÃOtPHWUHV PP RQSXJXLGHVFDUJRODUVHODSODFDGHIL[DFLyRURVHWDXQLYHUVDO

78%6
(OV WXEV TXH V·XWLOLW]DUj HQ OD FDQDOLW]DFLy G·HQWUDGD VHUDQ   G·DFHU JDOYDQLW]DGD GH FLQTXDQWD L VLV
PLOÃOtPHWUHV PP 'H|LQWHULRU
(QODFDQDOLW]DFLySULQFLSDOV·XWLOLW]DUDQWXEVGHG·DFHUUtJLGVGHTXDUDQWDPLOÃOtPHWUHV PP RH[WHULRUL
HVSHVVRUG·XQDPEYXLWPLOÃOtPHWUHV PP 
(QODFDQDOLW]DFLyVHFXQGDULDV·XWLOLW]DUDQWXEVUtJLGVHOGLjPHWUHH[WHULRUGHOTXDOVHUjGHYLQWPLOÃOtPHWUHV
PP HQHOFDVG·XQLUHOUHJLVWURVHFXQGDULDPEODFDL[DGHSDVLGHVHW]HPLOÃOtPHWUHV PP VLYDQ
GLUHFWDPHQWGHVGHHOUHJLVWURVHFXQGDULDFDGDWHUPLQDO

;$5;$7(/()Ó1,&$
;$5;$7(/()Ó1,&$

&$%/(67(50,1$/6
(O FDEOH 7(/()Ó1,& HPSUDW SHU D OD [DU[D LQWHULRU GHQRPLQDW  FDEOH WHUPLQDO DPEDwOODPHQW FREHUWD GH
SOjVWLFHVWDUjIRUPDWSHUXQQ~PHURYDULDEOHGHFRQGXFWRUVGHFRXUHHOHFWUzQLFSXUHVWDQ\DW
(OV FRQGXFWRUV HVWDUDQ DwOODWV DPE XQD FDSD FRQWLQXD GH  SROL FORUXU GH YLQLO FRORUHMDW VHJRQV FRGL GH
FRORUHVLGLVSRVDWVHQSDUHV(OGLjPHWUHHVGHPLJPLOÃOtPHWUH PP 
/DFREHUWDHVWjFRQVWLWXwGDSHUXQDFLQWDG·DOXPLQLOOLVDTXHFREUHL[HOQXFOLGHFRQGXFWRUVLHOVHXFRQMXQW
HOFDEOHHVLJQtIXJ

5(*,675('·(1//$d
3RGUDQ VHU GH SOjVWLF R PHWjOÃOLFV HOV SULPHUV KDXUDQ GH WHQLU XQD ULJLGHVD GLHOqFWULFD PtQLPD GH 
N9PP (OV  PHWjOÃOLFV VHUDQ G·DFHU JDOYDQLW]DGD XQ PLOÃOtPHWUH  PP   G·HVSHVVRU PtQLPD  DPE
UHFREULPHQWLQWHULRUKRPRJHQLGHPDWHULDODwOODQWG·XQPLOÃOtPHWUH PP '·HVSHVVRU(VWDUDQ3URYHwWVGH
SRUWDRWDSD

(OVFDEOHVHPSUDWVSHUWHOHIzQLFDHVWDQIRUPDWVSHULSDUHVFRQWHQLQWXQSDUHOOPpVSHUFDGD
SDUHOOVRIUDFFLyTXHVHGHQRPLQDSDUSLORWR

5(*/(7(6'(&211(;,Ð
5(*,675235,1&,3$/

(VWDQFRQVWLWXwGHVSHUXQEORFGHPDWHULDODwOODQWSURYHwWG·XQQ~PHURYDULDEOHGHWHUPLQDOV



/HVFDL[HVGHSOjVWLFGLVSRVDUDQG·XQDUHJLGHVDGLHOHFWULFDGH.9PP



/HVFDL[HVPHWjOÃOLTXHVKDXUDQGHVHUG·XQJUXL[PtQLPDG·XQPLOÃOtPHWUHLXQUHFREULPHQWDwOODQW
G·XQPLOÃOtPHWUHGHJUXL[
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3/(&'(&21',&,216'(7(/()21,$

/DVFDUDFWHUtVWLTXHVHOqFWULTXHVGHOHVUHJOHWHVVHUDQ


5,*,'(6$',(/Ë&75,&$683(5,25$92/76(),&$d26



5(6,67Ë1&,$'(&217$&7(0(12548(0Ö



5(6,67Ë1&,$'·$Î//$0(170Ö



(67$5$1180(5$'(6(16(17,7&5(,;(17'·$'$/7$$%$,;,'·(648(55$$'5(7$

3/(&'(&21',&,216'(7(/()21,$




&$%/(,17(5,25
(VWD IRUPDW SHU GRV FRQGXFWRUV DwOODWV L VHSDUDWV SHU XQ  SRQW GH SOjVWLF TXH SRW UDVSDUVH IjFLOPHQW SHU
VHSDUDUHOVFRQGXFWRUV/DFREHUWDSRUWDXQSHWLWQHUYLTXHVHUYHL[SHULGHQWLILFDUHOVFRQGXFWRUV

3/(&
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216
'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(
'·,167$/Ã/$&,216'(7(/(&2081,&$&,216
'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785
7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/
&$%/(-$7(6758&785$/

3/(&'(&21',&,216'(7(/()21,$

&21',&,216*(1(5$/6
&21',&,216*(1(5$/6

&DUDFWHUtVWLTXHVHOqFWULTXHV

$TXHVW3OHFGHVFULXHOPRGHHQTXqKDGHUHDOLW]DUVHODLQVWDOÃODFLyGHOD;DU[DG·UHD/RFDOSHU
DODQRYDVHXVRFLDOGHO&2/Ã/(*,2),&,$/'·(1*,1<(56'(7(/(&2081,&$&,ÐVtWLDDOFDUUHU
)HUQiQGH]GHOD+R]ODSODQWDGH0DGULG

6HJRQVHVWDEOHL[ODQRUPD(1HQO·DSDUWDW(VSHFLILFDFLRQVSHUDFDEOHVEDODQFHMDWVGH
2KPVHOVFDEOHVGHFDWHJRULDWLQGUDQOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHVHOqFWULTXHV

/·HVPHQWDGD;DU[DG·UHD/RFDOFRPSUqQ
•

(O6LVWHPDGH&DEOHMDW(VWUXFWXUDWTXHGRQDUjVXSRUWItVLFDODPDWHL[DL

•

/D7RSRORJLD)tVLFDL/zJLFDGH[DU[DLO·HTXLSDPHQWDPETXqV·LPSOHPHQWDUj

$L[t PDWHL[ UHFXOO WRWHV OHV HVSHFLILFDFLRQV WqFQLTXHV GH WRWV HOV PDWHULDOV L HTXLSV TXH HV
SURMHFWHQ DL[t FRP WRWD OD LQIRUPDFLy QHFHVVjULD SHU D XQD FRUUHFWD LQWHUSUHWDFLy GHOV SODQV
VXEPLQLVWUDWVHQDTXHVW3URMHFWH
4XDQWDO6LVWHPDGH&DEOHMDW(VWUXFWXUDWWpOHVVHJHQWVFRQGLFLRQVJHQHUDOV
•

(OVLVWHPDGHFDEOHMDWHVWUXFWXUDWGLVVHQ\DWFRPSOHL[OD1RUPD(XURSHDGH6LVWHPHVGH
&DEOHMDW GH 3URSzVLW *HQHUDO (1 RQ HV UHFXOOHQ WRWV HOV SDUjPHWUHV L
UHTXHULPHQWVGHGLVVHQ\H[HFXFLyLFHUWLILFDFLyGHFDEOHMDWHVWUXFWXUDWG·HGLILFLV

•

7RW HO GHVHQYROXSDPHQW GHO SURMHFWH WDQW HQ GHILQLFLy H[HFXFLy L FHUWLILFDFLy HV IDUj
G·DFRUGDPEOHVUHFRPDQDFLRQVGHODSUzSLDQRUPD(1

•

(O6LVWHPDGH&DEOHMDWFRPSOLUjODFDWHJRULDHVSHFLILFDGDHQODQRUPD(1SHU
FRQVWLWXLU HQOODoRV FODVVH ' RQ V·HVSHFLILTXHQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH WUDQVPLVVLy ILQV D
0+]

•

7DPEp V·KD WLQJXW HQ FRPSWH OD 1RUPDWLYD (XURSHD VREUH &RPSDWLELOLWDW
(OHFWURPDJQqWLFD (0& HQYLJRUGHVGHO·GHJHQHUGH

•

(OV PDWHULDOV SULQFLSDOV FREHUWHV GH FDEOHV L DUPDULV  FRPSOLUDQ HVWULFWDPHQW OD
QRUPDWLYDGHSURWHFFLyFRQWUDLQFHQGLV ,(&,(&,(& 

4XDQWDODWHFQRORJLDGH;DU[DG·UHD/RFDOWpOHVVHJHQWVFRQGLFLRQVJHQHUDOV
•

&RPSOLUj DPE OD QRUPD ,62  ,(((  FRPXQDPHQW FRQHJXGD FRP
(WKHUQHW 

•

&RQVWLWXLUjXQDWRSRORJLDItVLFDHQHVWUHOODVREUHSDUHOOWUHQDWLOzJLFDHQEXVVHJRQVOD
IRUPXODFLy%DVH7GHOGLWHVWjQGDUG

$ O·~OWLP KD GH WHQLUVH HQ FRPSWH TXH D O·HPSUHVD TXH UHDOLW]L OD LQVWDOÃODFLy VH OL H[LJLUj HO
FRPSOLPHQWGHWRWHVOHVSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHVLHOVSURFHGLPHQWVG·H[HFXFLyLLQVWDOÃODFLyUHFROOLWV
HQDTXHVWSOHFDL[tFRPWRWVHOVDVSHFWHVUHFROOLWVHQDTXHVW3URMHFWH
35(6&5,3&,2167Ë&1,48(6
35(6&5,3&,2167Ë&1,48(6
8(6
3HUTXqHOVPDWHULDOVDHPSUDUHQHOVLVWHPDGHFDEOHMDWFRPSOHL[LQOHVGLUHFWULXVTXHV·KDQGHILQLW
HQO·DEDVWGHOSOHFV·HVSHFLILTXHQHOVVHJHQWVUHTXHULPHQWVWqFQLFV
5(48(5,0(1767Ë&1,&6'(/6&$%/(6













8QLWDWV

5HVLVWqQFLDPj[LPDGHO
&RQGXFWRU
$WHQXDFLyGH
SDUDGLDIRQLD 1(;7 
YDORUVPtQLPV 

2KPP

0j[LPDGLIHUqQFLDGH
UHVLVWqQFLDQREDODQFHMDGD
$GDSWDPHQWFDSDFLWLX
0j[LP
0tQLPDUHVLVWqQFLDGH
$wOODPHQW
5LJLGHVDGHOGLHOqFWULF
$WHQXDFLyPj[LPD
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3HUDFDEOHVPXOWLSDUHOOVGHPpV GH TXDWUHSDUHOOVFRP HOVHPSOHDWVSHUDODFRQQH[LyDPE OD
3%;HVFRPSOLUjDPpVDPpVTXHHO1(;7HQWUHGRVSDUHOOVTXDOVVHYROKDXUjGHVHUPLOORUDWFRP
D PtQLP HQ XQ YDORU ¨1(;7 UHVSHFWH DO UHTXHULW DO TXDGUH DQWHULRU (V GHILQHL[ GH OD IRUPD
VHJHQW
¨1(;7 ORJ Q 

H[SUHVVDWHQG% 

6HQWQHOQRPEUHGHSDUHOOVGHFRXUHGLQVHOFDEOH

&DUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHV&DUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHV
6HJRQVHVWDEOHL[ODQRUPD(1HQO·DSDUWDW(VSHFLILFDFLRQVSHUDFDEOHVEDODQFHMDWVHQ
UHIHULUVH DOV GH  2KPV HO FDEOHMDW GHO VXEVLVWHPD KRULW]RQWDO WLQGUj OHV VHJHQWV
FDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHV
&$5$&7(5Ì67,48(60(&1,48(6
'LjPHWUHFRQGXFWRU
'LjPHWUHGHOFRQGXFWRUDPE$wOODQW
'LjPHWUHH[WHULRUGHOFDEOH
5DQJGHWHPSHUDWXUDVHQVHGHJUDGDFLy
PHFjQLFD
5DGLGHFXUYDWXUDPtQLPGXUDQWOD
LQVWDOÃODFLy








&DUDFWHUtVWLFD(OqFWULFD

9$/25
²PP
 PP
KDGHPLQLPLW]DUVH
LQVWDOÃODFLy&ILQVD&
RSHUDFLy&ILQVD&
YHJDGHVHOGLjPHWUHH[WHULRUGHOFDEOH

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


5(48(5,0(1767Ë&1,&6'(/0$48,1$5,'(&211(;,Ð
&DUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHV
6HJRQVO·DSDUWDW&DUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVGHOPDTXLQDULGHFRQQH[LySHUDFDEOHVGH
2KPVGHODQRUPD(1HOVHOHPHQWVGHFRQQH[LyKDQGHUHXQLUOHVVHJHQWV
FDUDFWHUtVWLTXHV
&$5$&7(5Ì67,48(6
0(&1,48(6
'LPHQVLRQVGHOHVURVHWHV
'LjPHWUHQRPLQDOGHOFRQGXFWRU
7LSXVGHFRQGXFWRU

9$/25
6HJRQVOHVFOjXVXOHVLGHODQRUPD
(1
PPPP
&RQGXFWRUVzOLG

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


'LjPHWUHQRPLQDOGHOFRQGXFWRU
DPEDwOODQW
1GHFRQGXFWRUV





PPPP
5RVHWHV

$OWUHV
!Q Q  
 PP

'LjPHWUHGHVRUWLGDGHOFDEOHGHOHV
5RVHWHV


$L[tPDWHL[V·KDXUjGHFRPSOLUTXHHOVLVWHPDGHFRQQH[LyRJULPSDWGHOHVURVHWHVDPEHOFDEOH
VHUjSHOVLVWHPDGHGHVSODoDPHQWG·DwOODQW /6$ 
&DUDFWHUtVWLTXHVHOqFWULTXHV
6HJRQVODFDWHJRULDGHOPDTXLQDULGHFRQQH[LyFRQVLGHUDW FDWHJRULD LSHUDFDEOHVGHFRXUH
EDODQFHMDWV GH  2KPV OD QRUPD (1 HQ HO VHX DSDUWDW &DUDFWHUtVWLTXHV
HOqFWULTXHV GHO PDTXLQDUL GH FRQQH[Ly SHU D FDEOHV GH  2KPV HVWDEOHL[ OHV VHJHQWV
UHTXHULPHQWVWqFQLFVSHUDOPDTXLQDULGHFRQQH[Ly















&DUDFWHUtVWLTXHV(OqFWULTXHV'H
7UDQVPLVVLy
$WHQXDFLyPj[LPD










$WHQXDFLyGHSDUDGLDIRQLD
1(;7  YDORUVPtQLPV 









3qUGXHVGHUHSUHQF YDORUV
PtQLPV 
5HVLVWqQFLDHQWUHO·HQWUDGDLOD
6RUWLGD
0j[LPDLPSHGjQFLDGH
WUDQVIHUqQFLD QRPpVTXDQKLKD
DSDQWDOODPHQWWRWDO 





8QLWDWV
G%

G%

G%
P2KP
P2KP

)UHTqQFLD
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$WHQXDFLyGHSDUDGLDIRQLD 1(;7 
YDORUVPtQLPV   

5HODFLy$WHQXDFLy'LDIRQLD $&5 
YDORUVPtQLPV 

0j[LPDUHVLVWqQFLDGHO·HQOODo
5HWDUGGHSURSDJDFLyPj[LP


















G%

G%

2KP
PLFURVHJ
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  6HJRQV HOV YDORUV GH O·$&5 GH O·HQOODo SRW VHU QHFHVVDUL UHEDL[DU O·DWHQXDFLy Pj[LPD GH
O·HQOODoSHUPqV
  6HJRQV HOV YDORUV GH O·$&5 GH O·HQOODo SRW VHU QHFHVVDUL DXJPHQWDU O·DWHQXDFLy GH
SDUDGLDIRQLD 1(;7 GHO·HQOODoSHUPqV
&21),*85$&,Ð'(/3,1(-$7(1&211(&7256,35(6(6
(O FRGL GH FRORUV TXH V·HVWDEOHL[ SHUDO SLQHMDW GH OHVURVHWHV pVHO TXH V·HVWDEOHL[ HQ OD QRUPD
(1TXqFRLQFLGHL[DPEHOGHODQRUPDWLYD(,$7,$$ pVHOPDWHL[TXHV·KDGHVHJXLU
SHUDOSLQHMDWGHOVSDWFKSDQHOO
&21),*85$&,Ð'(/3,1(-$7'(/(6526(7(6 57)HPHOOD9LVWDIURQWDO 





5(48(5,0(1767Ë&1,&6'(/6(1//$d26
(O FRQMXQW GHO VLVWHPD GH FDEOHMDW HVWUXFWXUDW GH GDGHV TXH V·KD SURMHFWDW V·KD GLVVHQ\DW
FRQVLGHUDQWTXHWRWVHOVHQOODoRVGHOVLVWHPDIRVVLQGH&ODVVH' VHJRQVODQRUPD(1 /D
FLWDGD QRUPD HVWDEOHL[ HQ HO VHX DSDUWDW  (QOODoRV GH FDEOHV EDODQFHMDWV OHV VHJHQWV
FDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVSHUDOVHQOODoRVGH&ODVVH'VREUHFDEOHVGHFRXUHEDODQFHMDWVGH
2KPV








&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVGHOV
HQOODoRVFODVVH'
,PSHGjQFLDFDUDFWHUtVWLFD
3qUGXHVGHUHSUHQF YDORUPtQLP 
$WHQXDFLyPj[LPD  









8QLWDWV
2KP
G%
G%

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


)UHTqQFLD
HQ0+]
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3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


)LQDOPHQW HVSHFLILFDU TXH O·DUPDUL VDOD GHFRPXQLFDFLRQV  HVWDUj FRQVWLWXwW SHU GRV FRVVRV 8Q
FRV SHU XELFDU HO VLVWHPD GH FDEOHMDW HVWUXFWXUDW H[WHQVLRQV WHOHIzQLTXHV L HOHFWUzQLFD GH [DU[D
ORFDOLO·DOWUHFRVSHUDHTXLSVGLYHUVRVGHFRPXQLFDFLRQV 3%;HTXLSVGH79GLJLWDOHWF 
(OVDUPDULVFRPSOLUDQOHVHVSHFLILFDFLRQVVHJHQWV

•

(VSRGUjUHDOLW]DUO·HVWqVGHOFDEOHMDWKRULW]RQWDOGHIRUPDVHTHQFLDORHQSDUDOÃOHO

•

$EDQVGHUHDOLW]DUHOFRQQH[LRQDWPDVVLXGHURVHWHVLSDQHOOVGLVWULEXwGRUVHVUHDOLW]DUj
HOFRQQH[LRQDWGHSXQWVOOXQ\DQVFRQYHQLHQWPHQWHVFROOLWVLHVIDUjXQDEDWHULDGHSURYHV
YHJHX DSDUWDW ,,, &RQGLFLRQV GH &HUWLILFDFLy  6L OHV PHVXUHV VyQ VDWLVIDFWzULHV HV
SRGUjSURFHGLUDOFRQQH[LRQDWPDVVLXXWLOLW]DQWHOPDWHL[PqWRGHTXHHQODIDVHSLORW(Q
FDVFRQWUDULVHUjQHFHVVDULUHYLVDUODPHWRGRORJLDG·LQVWDOÃODFLyXWLOLW]DGD

•

/D LQVWDOÃODFLy ILQDOLW]DUj DPE OD PHVXUD GH &$'$6&816 '(/6 (1//$d26 YHUWLFDO L
KRULW]RQWDO VHJRQVOHVFRQGLFLRQVGHFHUWLILFDFLyTXHHVGHWDOOHQHQHOSUHVHQWSURMHFWH

•

(VWDUDQFRQVWUXwWVHQ[DSDG·DFHUDPE8VG·DOWXUDXQDDPSOjULDGHPPXQD
SURIXQGLWDWGHPPLYLQGUDQHTXLSDWVDPEUDFNVGH LSDQHOOVSDVVDILOVHQHOV
ODWHUDOVGHOUDFN

•

(O VRVWUH L ODWHUDOV VHUDQ GH [DSD G·DFHU DPE SDQHOOV GHVPXQWDEOHV L UHL[HWHV GH
YHQWLODFLy

•

/DSRUWDIURQWDOVHUjGHYLGUHWUDQVSDUHQWSURYHwGDGHMXQWHVGHJRPDLSDQ\DPEFODX

•

$PEGyV DUPDULV KDQ G·DQDU HTXLSDWV DPE EDVHV WLSXV VFKXNR QRUPDOLW]DGHV DOPHQ\V
 SURWHFFLyPDJQHWRWqUPLFDLSUHVDGHWHUUDTXHHVFRQQHFWDUjDODWHUUDJHQHUDOGH
O·HGLILFL

•

/·DOLPHQWDFLyHOqFWULFD SURFHGLUj GHOV SXQWV G·HOHFWULILFDFLyH[LVWHQWVD OHV GHSHQGqQFLHV
RQV·XELTXLQ

•

/D VHYD XELFDFLy JDUDQWLUj VHPSUH TXH VLJXL SRVVLEOH XQD VHSDUDFLy PtQLPD GH 
PHWUHV UHVSHFWH GH OHV SULQFLSDOV IRQWV GH VHQ\DOV LQWHUIHUHQWV WUDQVIRUPDGRUV
RQGXODGRUVDVFHQVRUV6$,VHWF 

•

•

7RWV HOV DFFHVVRULV L HTXLSV D LQVWDOÃODU D O·DUPDUL HV FROÃORFDUDQ HQ RUGUH DVFHQGHQW
SDQHOOV GH WHOHIRQLD SDQHOOV GHO VXEVLVWHPD KRULW]RQWDO L HTXLSV TXH FRQIRUPHQ
O·HOHFWUzQLFDGH[DU[D

'HVHQYROXSDPHQW GHOV SURFHGLPHQWV G·H[HFXFLy GHILQLWV HQ HOV DSDUWDWV FRUUHVSRQHQWV
GLQVHO3OHFGH&RQGLFLRQV7qFQLTXHV

•

(ODERUDFLyGHSODQVLRUGUHVGHWUHEDOO6HTHQFLDWG·RSHUDFLRQV

(OQRPEUHGHSDQHOOVGLVWULEXwGRUVLSDVVDILOVGLQVO·DUPDULGHODSODQWDpVO·LQGLFDWDOD
WDXODDGMXQWD 8 PP 

•

3RVDGDHQPDU[DLSURYHVLQLFLDOV

•

6HJXLPHQWGHOVWUHEDOOVLUHFHSFLyGHO·REUD

•

&RQWUROGHOFRPSOLPHQWGHODQRUPDWLYDVREUH6HJXUHWDWL+LJLHQHGXUDQWODLQVWDOÃODFLy

•

3URYHVILQDOVDEDQVGHFHUWLILFDFLy

•


/D GLUHFFLy G·REUD UHDOLW]DUj HOV GLDJUDPHV GH WDVTXHV VHJRQV HOV UHFXUVRV DVVLJQDWV SHU D OD
LQVWDOÃODFLySHUHOODPDWHL[DRSHOVRWVFRQWUDFWLVWDWHQLQWHQFRPSWHHOVVHJHQWVSXQWVHQOHVIDVHV
G·H[HFXFLy

7,386'(0Ó'8/
3DQHOO5-&DWHJRULD6XEVLVWHPD+RULW]RQWDO 8 
3DQHOO5-&DWHJRULD([WHQVLRQV&HQWUDOHWD 8 
3DQHOO5-&DWHJRULD 8 
3DQHOO3DVVDILOV 8 
8QLWDWGHYHQWLODGRUVDPEWHUPzVWDW 8 
0zGXOEDVHVVFKXNR$PS

48$17,7$7







35(6&5,3&,2167Ë&1,48(6'(/·(/(&75Ó1,&$'(;$5;$
6·HVSHFLILTXHQDFRQWLQXDFLyOHVFDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVGHOVGLVWLQWVHOHPHQWVDFWLXV
&RQFHQWUDGRUV +8%6 
&RQFHQWUDGRU (7+(51(7 DSLODEOHSHUD PXQWDWJHHQUDFNGH DPE SRUWVSRVVLELOLWDWGH
FRQILJXUDFLyHQTXDWUHVHJPHQWVGH;DU[DTXHGLVSRVLGHPzGXO6103SHUDIXWXUDJHVWLyGHOD
;DU[DG·UHD/RFDO
(O FRQFHQWUDGRU GH  SRUWV KDXUj GH SHUPHWUH OD SRVVLELOLWDW GH FRQILJXUDFLy GH OD ;DU[D HQ
DOPHQ\V TXDWUH VHJPHQWV GH PDQHUD TXH V·HYLWLQ FROÃOLVLRQV L V·RSWLPLW]L O·DPSODGD GH EDQGD
GLVSRQLEOH SHUPHWHQWVH OHV FRPPXWDFLRQV HQWUH HOOV VZLWFK  R HO IXQFLRQDPHQW FRP D JUXSV
YLUWXDOVGH[DU[D 9/$1 
7DUJHWHVGH[DU[D
7DUJHWHV(WKHUQHWSHUDEXVRV,6$L3&,DPESUHVDSHUDFDEOHGHSDUHOOVWUHQDWVDPEFRQQHFWRUV
5- %DVH7 DPESURJUDPDULGHFRQILJXUDFLyLGLDJQzVWLFSURSLGULYHUVSHUD:LQGRZV·L
:LQGRZV 17 3&, SHU DOV RUGLQDGRUV SHUVRQDOV DPE PLFURSURFHVVDGRU 3(17,80 L ,6$ SHU DOV
RUGLQDGRUVSHUVRQDOVDPEPLFURSURFHVVDGRU,17(/ 

',5(&&,Ð'·2%5$,(;(&8&,Ð0$7(5,$/
/D GLUHFFLy G·REUD V·HQFDUUHJDUj GH GLULJLU FRQWURODU L VXSHUYLVDU WRWD O·H[HFXFLy PDWHULDO GH OD
LQVWDOÃODFLy GHO VLVWHPD GH FDEOHMDW VHJRQV HO TXH SUHYHX HO 3OHF GH &RQGLFLRQV 7qFQLTXHV L HQ
O·$QQH[ , G·DTXHVWD 0HPzULD UHDOLW]DQW OHV PRGLILFDFLRQV QHFHVVjULHV SHU HVPHQDU HOV
LPSUHYLVWRVTXHGXUDQWODLQVWDOÃODFLySXJXLQDSDUqL[HUG·DFRUGDPEHOUHVSRQVDEOHGHOSURMHFWH
/HVSULQFLSDOVIXQFLRQVGHOGLUHFWRUG·REUDVHUDQOHVVHJHQWV

&21',&,216'·2%5$&,9,/3(5$/6,67(0$'(&$%/(-$7(6758&785$7
(Q DTXHVW DSDUWDW HV UHFXOOHQ OHV HVSHFLILFDFLRQV G·REUD FLYLO TXH GLQV WRWD OD UHPRGHODFLy
DUTXLWHFWzQLFDGHOQRXLPPREOHGHO&2,7VLWLDOFDUUHU)HUQiQGH]GHOD+R]GH0DGULGVyQGH
UHSHUFXVVLy GLUHFWD HQ OHV FDQDOLW]DFLRQV SHU DO 6LVWHPD GH &DEOHMDW (VWUXFWXUDW TXH HV SUHWpQ
LQVWDOÃODU
•

)DOVVRVWUH

6·XWLOLW]DUj UHDOLW]DQW OHV RSRUWXQHV UHIRUPHV SHU IHUKR PpV SUDFWLFDEOH SHU D O·HVWqV GHO
FDEOHGHOVVLVWHPHVGHVHJXUHWDWGHWHFFLyYROXPqWULFDGHSUHVqQFLDLGHWHFFLyG·LQFHQGLVDIL
GHSHUPHWUHXQDFFpVIjFLOLTXHQRGLILFXOWLOHVPDQLSXODFLRQVHQOHVFDQDOLW]DFLRQVLFDEOHV
1RV·XWLOLW]DUjSHUDO·HVWqVGHOFDEOHGHYHXLGDGHVREMHFWHGHOSUHVHQWSURMHFWH
•

'LVWULEXFLyGHFDQDOLW]DFLRQVSHUD6LVWHPDGH&DEOHMDW(VWUXFWXUDW

(V UHDOLW]DUDQ WRWHV OHV FDQDOLW]DFLRQV QHFHVVjULHV VRWD HO VzO VHJRQV HO 3OD GH 6LVWHPD GH
&DEOHMDW(VWUXFWXUDW YHJHXDSDUWDWGH3ODQV LOHVVHJHQWVHVSHFLILFDFLRQV
/HV FDQDOLW]DFLRQV GH OD [DU[D HOqFWULFD KDQ G·HVWDU VHSDUDGHV DOPHQ\V  FP GH OHV
FDQDOLW]DFLRQVGHOD[DU[DGHGDGHVSHUzHVUHFRPDQDTXHODGLVWjQFLDVLJXLGHFP
(OVHQFUHXDPHQWVGHOVHVWHVRVGHFDEOHMDWGHGDGHVDPEHOVG·HQHUJLDHOqFWULFDKDQGHIHUVH
HQ DQJOH UHFWH /·HVWqV GH FDEOHMDW GH GDGHV KD GH WHQLU XQD GLVWjQFLD PtQLPD DOV WXEV
IOXRUHVFHQWVGHFP
•

&DL[HVGHGLVWULEXFLyUHJLVWUH

&21',&,216'·(;(&8&,Ð
&21',&,216'·(;(&8&,Ð

6·LQVWDOÃODUDQ  FDL[HV QXPHUDGHV SHU D GLVWULEXFLyUHJLVWUH VRWD HO VzO DPE OHV PHVXUHV
[[PP YHXUH3ODQV 

',$*5$0(6'(7$648(6,)$6(6'·(;(&8&,Ð

•

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


&DL[HVGHPHFDQLVPHVHQSDUHWV

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


6·LQVWDOÃODUDQOHVFDL[HVXQLYHUVDOVSHUDPHFDQLVPHVGH[PPHQHOVSXQWVDVVHQ\DODWV
FRPDSXQWVGH[DU[DVHJRQVSOD
•

JUDQGjULDGH[PPLHVYLJLODUjTXHHQILFDUHOVFDEOHVHOJUDXG·RFXSDFLyVLJXL
FRPDPj[LPXQDILGHIDFLOLWDUHOVHXHVWqVLIXWXUHVDPSOLDFLRQV

&DQDOHWHV

6·LQVWDOÃODUDQ FDQDOHWHV GH 39& FLUFXPYDOÃODQW O·LPPREOH XQLQW OHV FDL[HV GH GLVWULEXFLy
HQWHUUDGHV/DGLWDFDQDOHWDDQLUjSURYHwGDGHWDSDLOHVVHYHVPHVXUHVVHUDQ[PP
•

/DJUDQGjULDPtQLPDGHWXESHUPqVVHUjGHGLjPHWUHQRPLQDOPP(OVWXEVQRYLVLEOHV
HQSODHQWUHFDL[HVGHUHJLVWUHLFDL[HVGHPHFDQLVPHVVHUDQ
o

WXEVGHPPGHGLjPHWUHQRPLQDOTXDQV·HVFRPHWLQRFDL[HVDPEHOOV

o

WXEVGHPPVLV·HVFRPHWHQRFDL[HVDPEHOOVL

o

WXEVGHPPVLV·HVFRPHWHQRFDL[HVDPEHOOV

)UHJXHVHQSDUHWV

(VUHDOLW]DUDQOHVIUHJXHVFRUUHVSRQHQWVDODGLVWULEXFLyGHOORFVVHJRQVHOGLVVHQ\GHO6LVWHPD
GH&DEOHMDWSHUUHFROOLUHOVWXEVVHJRQVHVYDHVSHFLILFDUHQO·DSDUWDWDQWHULRU
o

/HVIUHJXHVYHUWLFDOVHVIDUDQSHUOHV]RQHVTXHPHQ\VGHWHULRULQO·RUQDPHQWDFLy
GHO·HGLILFL SDUWLQIHULRUGHOHVSDUHWV 

o

4XDQ KL KDJL FDL[HV GH PHFDQLVPHV FRQWLJHV D XQ FRVWDW L D O·DOWUH G·XQD
PDWHL[D SDUHW HV UHDOLW]DUj XQD ~QLFD IUHJD L HV IDUj XQ SHWLW SDV HQWUH HOV
FRVWDWVDO·DOWXUDGHOHVFDL[HVGHPHFDQLVPHV(OGLWSDVHVSURWHJLUjDPEWXE
GH OD JURVVRU HVSHFLILFDGD HQ O·HStJUDI DQWHULRU R VL QR Q·KL KD DPE WXE GHO
PDWHL[GLjPHWUHTXHHOWXEG·HVFRPHVDFRUUHVSRQHQW

352&(',0(176'·(;(&8&,Ð
(Q DTXHVW DSDUWDW HV SURSRUFLRQD D O·LQVWDOÃODGRU WRWV HOV SURFHGLPHQWV G·H[HFXFLy QRUPHV L
UHODFLyG·HLQHVKRPRORJDGHVSHUDODLQVWDOÃODFLyFRQQH[LyLFRGLILFDFLyGHOVLVWHPDGHFDEOHMDW
H[WUHWHVGHODQRUPDWLYD(1
,QVWDOÃODFLyGHOFDEOHMDW
7LUDGDGHFDEOHV
•

•

•

4XDQ HV UHDOLW]L OD WLUDGD GHO FDEOH HOV LQVWDOÃODGRUV KDXUDQ G·HYLWDU WRW WLSXV GH
WRUFHPHQWV L HVWLUDGHV DL[t FRP HOV UDGLV GH FXUYDWXUD LQIHULRUV D  FP 'H OD PDWHL[D
PDQHUDHVUHGXLUDQDOPtQLPSRVVLEOHHOVHQFUHXDPHQWVGHOVFDEOHVGHGDGHVDPEHOV
FDEOHVGHFRUUHQW
$OVDUPDULVGHGLVWULEXFLyGHOFDEOHMDWKRULW]RQWDOFDOGUjGHL[DUPGHPDUJHGHFDEOH
SHUSHUPHWUHHOVHXFRQQH[LRQDWDPEHOSDQHOO GLVWULEXwGRUFRUUHVSRQHQWLDO VHXWRUQ
SHUPHWUHHOPRYLPHQWIURQWDOGHOSDQHOOGLVWULEXwGRUXQYHJDGDUHDOLW]DWHOFRQQH[LRQDW
SHU D SRVVLEOHV PDQLSXODFLRQV IXWXUHV 7DPEp V·KDXUj GH SHUPHWUH HO PRYLPHQW GHO
SURSLDUPDUL
&DGD FDEOH KDXUj GH VHU HWLTXHWDW WDQW D O·H[WUHP GHO SDQHOO FRP D O·H[WUHP GH OD
URVHWD Ep DPE XQD EULGD R DPE XQ VLVWHPD VLPLODU VHJRQV OHV QRUPHV G·HWLTXHWDWJH
HVSHFLILFDGHV SHO GLUHFWRU G·REUD (Q DPEGyV H[WUHPV KD GH SRVDUVH OD PDWHL[D
QRPHQFODWXUD TXH OD GH OD URVHWD D TXq HV FRQQHFWD L TXH HV GHWDOOD HQ O·DSDUWDW GH
1RPHQFODWXUD L QRUPHV GH UHWRODFLy $L[t PDWHL[ pVUHFRPDQDEOH TXH V·HWLTXHWLQ WRWV
HOVFDEOHVDOVHXSDVSHUOHVFDL[HVGHGLVWULEXFLy

&DQDOLW]DFLRQV
•

/HV FDL[HV GH UHJLVWUH L GLVWULEXFLy VHUDQ GH [[ L DQLUDQ HWLTXHWDGHV VHJRQV
O·DSDUWDW1RPHQFODWXUDLQRUPHVGHUHWRODFLy

•

/·HVFRPHVD GH FDEOH GHV GH OHV FDL[HV GH UHJLVWUH D OHV FDL[HV GH PHFDQLVPHV HV
UHDOLW]DUjPLWMDQoDQWWXEFRUUXJDW/DJUDQGjULDPtQLPGHWXESHUPqVVHUjGHGLjPHWUH
QRPLQDOPP(OVWXEVHQWUHFDL[HVGHUHJLVWUHLFDL[HVGHPHFDQLVPHVV·LQGLTXHQDOD
WDXODDGMXQWD

7XEV&RUUXJDWV

3HUDODXQLyGHOHVFDL[HVGHPHFDQLVPHVDPEOHVGHGLVWULEXFLyV·XWLOLW]DUDQWXEVFRUUXJDWV
WLSXV)RUURSODVWGH'2%/(&$3$GHGLYHUVRVGLjPHWUHVQRPLQDOV LPP SHUDOD
GLVWULEXFLyHQKRULW]RQWDO

•

•

/D GLVWULEXFLy GHOV FDEOHV SHU O·LPPREOH HV UHDOLW]DUj PLWMDQoDQW FDQDOHWD GH 39&
HQWHUUDGDVRWDHOVzO VHJRQVO·HVWqVTXHV·LQGLFDHQHOVSODQV /DGLWDFDQDOHWDVHUjG·XQ

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/




'LjPHWUH7XEV
PP
PP
PP
•

1RPEUHGHFDL[HVHVFRPHVHV
RFDL[HV
RFDL[HV
RFDL[HV

7RWHV OHV FDQDOLW]DFLRQV KDQ GH TXHGDU HWLTXHWDGHV L VDEHU TXLQV FDEOHV SDVVHQ SHU
FDGDVFXQDG·HOOHV$O·HIHFWHO·LQVWDOÃODGRUXQYHJDGDDFDEDGDODLQVWDOÃODFLyHQWUHJDUj
D OD GLUHFFLy G·REUD XQV SODQV HQ QHW HQ HOV TXH HV UHFXOOL WRWD DTXHVWD LQIRUPDFLy
VXSRUWSDSHULDU[LXPDJQqWLF 

$OWUHVGHWDOOV
•

/D FRQQH[Ly GHOV HOHPHQWV GH OD [DU[D L FRPXQLFDFLRQV D OHV SUHVHV GHO VLVWHPD GH
FDEOHMDWHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWIDOTXHVIOH[LEOHVGHFDEOHGHTXDWUHSDUHOOVEDODQFHMDW
VHQVH DSDQWDOODU DFDEDW HQ FRQQHFWRUV 5-  FDWHJRULD  L FHUWLILFDWV FODVVH ' /D
ORQJLWXGPj[LPDGHOVIDOTXHVQRKDGHVHUVXSHULRUDOVP

•

,JXDOPHQWV·HVWDEOHL[TXHO·DOLPHQWDFLyGHOVDUPDULVGHSODQWDKDGHSURFHGLUHOVSURSLV
HQGROOVGHVXEPLQLVWUDPHQWHOqFWULFGLVSRQLEOHVDOHVGHSHQGqQFLHVRQV·XELFDUDQ

&RQQH[LyGHOHVURVHWHV
•

/DFRQQH[LyGHOVFDEOHVDODURVHWDHVUHDOLW]DUjSDUHOODSDUHOOVHJRQVODFRQILJXUDFLy
GHOSLQHMDWGHOHVURVHWHV LQGLFDWDQWHULRUPHQWVHQWHVWULFWDPHQWQHFHVVDULQRGHVWUHQDU
FDGDVFXQ GHOV TXDWUH SDUHOOV PpV GH  PP ILQV D OD VHYD FRQQH[Ly HQ HO SLQ
FRUUHVSRQHQWGHODURVHWD

•

(O FDEOH QR HV SHODUj SHUTXq OD VHYD FRQQH[Ly KDXUj GH IHUVH DPE HO VLVWHPD GH
GHVSODoDPHQWG·DwOODQWHYLWDQWTXHHOVILOVTXHGLQWHQVRVHQODVHYDFRQQH[LyDODURVHWD

•

$EDQVG·LQVHULUHOVILOVHQOHVURVHWHVFDOFRPSURYDUTXHV·KDQFROÃORFDWHOVILOVVHJRQVHO
FRGL GH FRORUV LQGLFDW HQ O·DSDUWDW GH &21),*85$&,Ð '(/ 3,1(-$7 '( 526(7(6 GH
O·DSDUWDW,,,GHO3OHFGH&RQGLFLRQV

•

8QYHJDGDUHDOLW]DGHVOHVFRQQH[LRQVGHOVFDEOHVDOHVURVHWHVFDOGUjIL[DUOHVDODFDL[D
GHGDGHVWHQLQWHVSHFLDODWHQFLySHUTXqHOFDEOHQRSDWHL[LWRUFHPHQWV

•

$O·~OWLPHVSURFHGLUjDO·HWLTXHWDWJHGHOHVURVHWHVVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGRQDGHV
HQO·DSDUWDWGH1RPHQFODWXUDLQRUPHVGHUHWRODFLy

&RQQH[LyGHOVSDQHOOVGLVWULEXwGRUV
&RQVLVWHL[HQODFRQQH[LyGHOFDEOHMDWKRULW]RQWDODOVSDQHOOVGHGLVWULEXFLyXELFDWVDOVDUPDULVGH
SODQWD L O·DUPDUL SULQFLSDO G·HGLILFL (O SURFHGLPHQW GH FRQQH[Ly GHO GLW FDEOH DOV SDQHOOV pV HO
VHJHQW
•

8Q YHJDGD ORFDOLW]DW D O·DUPDUL XQ FDEOH VHJRQV OHV HVSHFLILFDFLRQV UHIOHFWLGHV HQ
O·DSDUWDWG·,167$/Ã/$&,Ð'(3$17$,;$7+25,7=217$/HVSURFHGLUjDODSUHSDUDFLy
GHO FDEOH SHU D OD VHYD SRVWHULRU FRQQH[Ly DO SDQHOO GH OD PDWHL[D PDQHUD TXH HQ
O·DSDUWDWGHFRQQH[LyGHOHVURVHWHV

•

(O FDEOH QR HV SHODUj SHUTXq OD VHYD FRQQH[Ly KDXUj GH IHUVH DPE HO VLVWHPD GH
GHVSODoDPHQWG·DwOODQWHYLWDQWTXHHOVILOVTXHGLQWHQVRVHQODVHYDFRQQH[LyDODURVHWD

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


•

•

•

/D FRQQH[Ly GHOV FDEOHV DOV SDQHOOV HV UHDOLW]DUj SDUHOO D SDUHOO DPE OD PjTXLQD GH
SUHFLVLy LQGLFDGD SHO GLUHFWRU G·REUD L VHJRQV OD FRQILJXUDFLy GRQDGD SHU HOO HVSLILDW
HVWULFWDPHQWQHFHVVDULQRGHVWUHQDUFDGDVFXQGHOVTXDWUHSDUHOOVVPpVGHPPILQVD
ODVHYDFRQQH[LyHQHOSLQFRUUHVSRQHQWGHOSDQHOO

1250(6'(5(72/$&,Ð'(/63$1(//6
3DQHOOVGH7HOHIRQLD
(OVSDUHOOVTXHDUULEHQGHODFHQWUDOHWDHQPjQHJXHVDO·DUPDULHVFROÃORTXHQDOSDQHOOVXSHULRU
GHFDWHJRULDFRUUHVSRQHQWFRPHQoDQWSHUO·HVTXHUUD

$EDQVG·LQVHULUHOVILOVHQOHVSUHVHVGHOVSDQHOOVFDOFRPSURYDUTXHV·KDQFROÃORFDWHOV
ILOV VHJRQV HO FRGL GH FRORUV LQGLFDW HQ O·DSDUWDW GH &21),*85$&,Ð '(/ 3,1(-$7 '(
526(7(6

•

/DUHWRODFLyGHOVSDQHOOVHQTXqHVFRQQHFWHQHOVFDEOHVGHOWURQFDOpVODVHJHQW
o

$O·~OWLPXQYHJDGDUHDOLW]DGHVOHVFRQQH[LRQVHVIL[DUDQHOVFDEOHVDODSDUWSRVWHULRU
GHO·DUPDULLHVSURFHGLUjDO·HWLTXHWDWJHGHOHVSUHVHVGHOSDQHOOGLVWULEXwGRUVHJRQVOD
FRGLILFDFLyLQGLFDGDSHUODGLUHFFLyG·REUD

1GHO·H[WHQVLyDPEXQD´7µ

([HPSOH

,QVWDOÃODFLyGHO·HOHFWUzQLFDGH[DU[D
4XDQWDOFRQFHQWUDGRU(WKHUQHWV·XELFDUjDO·DUPDULGHFDEOHMDWDODSDUWVXSHULRUSHUVREUHGH
WRWVHOVSDQHOOV
3HU D OHV WDUJHWHV GH [DU[D pV QHFHVVDUL FRQVLGHUDU OD LQWHUYHQFLy G·XQ WqFQLF H[SHUW D OD VHYD
LQVWDOÃODFLyLFRQILJXUDFLy
7RWV HOV FRPSRQHQWV HOHFWUzQLFV HVPHQWDWV FRQFHQWUDGRU L WDUJHWHV V·HQWUHJDUDQ DPE OD
GRFXPHQWDFLyFRPSOHWDSHUDOVHX~VLFRQILJXUDFLy
120(1&/$785$,1250(6'(5(72/$&,Ð
1RUPHVGHUHWRODFLyGHOHVURVHWHV

3DQHOOGHOVXEVLVWHPDKRULW]RQWDO

/HVFDL[HVLURVHWHVGHOVLVWHPDGHFDEOHMDWHVUHWRODUDQGHODPDQHUDVHJHQW
•





/HVURVHWHVGLQVOHVFDL[HVHVUHWRODUDQGHODIRUPDVHJHQW
o

/DURVHWDGHO·HVTXHUUDGHODFDL[DVHUjODURVHWD$

o

/DURVHWDGHODGUHWDGHODFDL[DVHUjODURVHWD%

([HPSOH

3HUIHUXQDGLVWULEXFLyOzJLFDLIjFLOG·XWLOLW]DU GHOHV ERTXHVGHOVSDQHOOVGHOVLVWHPD GHFDEOHMDW
OHVURVHWHVHVFRQQHFWDUDQDOSDQHOOVHJXLQWO·RUGUHVHJHQW
•

/HV URVHWHV HV FRQQHFWHQ D OHV ERTXHV GHOV SDQHOOV VHJRQV HO QRPEUH G·RUGUH GH OHV
FDL[HVTXHOHVFRQWHQHQLFRPHQoDQWG·HVTXHUUDDGUHWDDOSDQHOO

•

3ULPHUHVSRVDODURVHWD$LGHVSUpVOD%GHFDGDFDL[D([HPSOH


•

/DUHWRODFLyGHOHVURVHWHVHVFRPSRQGH
o

(OQ~PHUR GHODFDL[D  /DQXPHUDFLyHVIDUjDPEGRVGtJLWV MD
TXHQRHVSDVVDGHSXQWVGH[DU[D

o

/DOOHWUDGHODURVHWD $R% 


1RUPHVGHUHWRODFLyGHOHVFDQDOLW]DFLRQV
(Q OHV FDQDOLW]DFLRQV HV UHWRODUDQ OHV FDL[HV GH GLVWULEXFLy HOV WXEV FRUUXJDWV L OHV FDQDOHWHV GH
39&
•

([HPSOHHQODFDL[DQ~PHUR

5HWRODFLyGHOHVFDL[HVGHGLVWULEXFLyGHFDQDOLW]DFLRQV

7RWHVOHVFDL[HVHVUHWRODUDQDODVHYDWDSDLDOVHXLQWHULRUDPEGXHVOOHWUHVLXQQRPEUHGH
GRVGtJLWVGHODIRUPDVHJHQW
o

8QQRPEUHGHGRVGtJLWVTXHUHSUHVHQWDHOQRPEUHG·RUGUHGHODFDL[DGLQVOD
SODQWD

$L[tODFLQTXHQDFDL[DTXHHVUHWROLDODSODQWDDQLUjUHWRODGDGHODPDQHUDVHJHQW
•

5HWRODFLyGHOVWXEVRFDQDOHWHVGH39&HQODVHYDHVFRPHVDHQOHVFDL[HVGHGLVWULEXFLy

(OVWXEVLFDQDOHWHVGH39&HQODVHYDHVFRPHVDDOHVFDL[HVGHGLVWULEXFLyLGHPHFDQLVPHV
DQLUDQ UHWRODWV MDVLJXL DPEXQD EULGD R XQ DGKHVLX VHJRQV OHV LQGLFDFLRQV GH OD GLUHFFLy

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


G·REUD HQDPEGyVH[WUHPVDPEXQUqWROTXHVHUjHOPDWHL[TXHHOGHODFDL[DTXHKLKDHQ
O·DOWUHH[WUHPGHOWXERFDQDOHWD
([HPSOH


/·LQVWDOÃODGRU XQ YHJDGD DFDEDGD OD LQVWDOÃODFLy GHO VLVWHPD GH FDQDOLW]DFLRQV HQWUHJDUj D OD
GLUHFFLyG·REUDXQVSODQVHQQHWHQHOTXHDSDUHL[HUDQWRWHVOHVFDL[HVLWXEVDPEHOVVHXVUqWROVL
HQHOTXHDPpVDPpVHVWLJXLQUHIOHFWLWVOHVJUDQGjULHVGHOVGLjPHWUHVGHOHVFDL[HVLHOVWXEV

3/,(*2'(&21',&,21(6
3/,(*2'(&21',&,21(6

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


6HUi VLHPSUH FRQGLFLyQ LQGLVSHQVDEOH TXH ODV OtQHDV GH XQLyQ HQWUH HO GHWHFWRU \ OD XQLGDG
DQDOL]DGRUD HVWpQ FHQVDGDV \ SURWHJLGDV FRQWUD PDQLSXODFLRQHV IUDXGXOHQWDV 'H OD PLVPD
PDQHUDHVWDUiQDXWRSURWHJLGDVODVFDMDVGHFRQH[LyQ\GHULYDFLyQ

&$5$&7(5Ì67,&$6'(/(/(0(172

/DSRVLFLyQWLHQHTXHVHUODGHWHUPLQDGDHQHOSUR\HFWRRODLQGLFDGDSRUODGLUHFFLyQIDFXOWDWLYD
WRGRVORVHOHPHQWRVPDWHULDOHVGHODLQVWDODFLyQVHUiQQXHYRV\GHSULPHUDFDOLGDG
/DV FRQGLFLRQHV UHTXHULGDV GHWHUPLQDQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV JHQHUDOHV TXH KDQ GH
VDWLVIDFHUORVHTXLSRV\HOHPHQWRVIXQGDPHQWDOHVGHXQDLQVWDODFLyQGHVHJXULGDG\VHGHILHQGHQ
ORVPpWRGRVGHHQVD\RDTXHKDQGHVRPHWHUVHORVHTXLSRVTXHVHGHVFULEHQ
(O HTXLSR \ ORV HOHPHQWRV GH XQD LQVWDODFLyQ KDQ GH WHQHU LQGLFDFLRQHV VXILFLHQWHV SDUD
LGHQWLILFDUVHVLQULHVJRGHHUURU QRPEUHGHOIDEULFDQWHPRGHORWLSRVHULHHWF 
/RVUHVWDQWHVHTXLSRVTXHFRPSRQHQXQDLQVWDODFLyQKDQGHFRUUHVSRQGHUDPRGHORVDFHSWDGRV
SRUHOD\XQWDPLHQWRHQVXFDVR
'(7(&725(6
'(7(&725(6 
&217$&720$*1e7,&2


(OHPHQWRV FRQVWLWXLGRVSRU XQFRQWDFWRPHFiQLFR\ XQLPiQSHUPDQHQWHTXHDO YDULDUVREUHpO
XQDPDVDPHWiOLFDRULJLQDVXDFWLYDFLyQ(VHOPiVHOHPHQWDOGHORVGHWHFWRUHV\VHXWLOL]DFRQ
JUDQ JHQHURVLGDG HQ OD VHxDOL]DFLyQ GH SXHUWDV \ YHQWDQDV XWLOL]iQGRVH GH PDQHUD SXQWXDO R
DVRFLDGRHQVHULHVVHJ~QOD]RQDDYLJLODU/RVWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDVYDUtDQVHJ~QHOIDEULFDQWH
SHURVXGLYLVLyQUHDOHVGHEDMD\DOWDSRWHQFLDXWLOL]DQGRFDGDWLSRVHJ~QODGLPHQVLyQItVLFDGH
ODVSXHUWDVRYHQWDQDVDFRQWURODU

'(7(&725'(,1)5$552-263$6,926


'HWHFWRUTXHFDSWDODYDULDFLyQGHUDGLDFLyQLQIUDUURMDTXHJHQHUDQORVHOHPHQWRVTXHSHUWXUEDQ
XQD ]RQD YLJLODGD FXHUSR KXPDQR R DQLPDO  (VWH GHWHFWRU UHDFFLRQD VRODPHQWH GHODQWH GH
YDULDFLRQHV UiSLGDV GH WHPSHUDWXUD H[FOX\HQGR ORV LQFUHPHQWRV SURGXFLGRV SRU DJHQWHV
DPELHQWDOHV (O FXHUSR KXPDQR HPLWH XQD UDGLDFLyQ LQIUDUURMD D WHPSHUDWXUD DPELHQWH GH 
0:GHSRWHQFLDHQXQDORQJLWXGGHRQGDGHuPXPEUDOTXHVLUYHGHDMXVWHDOGHWHFWRU&RQ
OD ILQDOLGDG GH HOLPLQDU RWUDV IXHQWHV GH UDGLDFLyQ OX] VRODU IRFRV HWF  VH PRQWDQ ILOWURV TXH
SHUPLWHQ HO SDVR GH IUHFXHQFLDV FRPSUHQGLGDV HQWUH  ,  uP /D ]RQD GH GHWHFFLyQ VH
HQFXHQWUD FRPSUHQGLGD QRUPDOPHQWH HQWUH WUHV   , TXLQFH   PHWURV FRQ XQ iQJXOR GH
FLHQWR YHLQWH JUDGRV   VLQ XWLOL]DUVH QL HQ HVSDFLRV GRQGH OD OX] VRODU VHD GLUHFWD QL HQ
DPELHQWHVFRQIXHQWHVJHQHUDGRUDVGHFDORU

6,67(0$6'(&2081,&$&,21(6

7RGD LQVWDODFLyQ GH VHJXULGDG KD GH GLVSRQHU GH XQ VLVWHPD GH FRPXQLFDFLyQ LQWHULRU H
LQGHSHQGLHQWHGHORVVLVWHPDVJHQHUDOHVODXWLOL]DFLyQGHORVFXDOHVVHUiH[FOXVLYDGHOSHUVRQDO
GHVHJXULGDG
/DV FRPXQLFDFLRQHV VHUiQ GHO WLSR LQWHUIRQR ELGLUHFFLRQDO SXQWR D SXQWR VLQ HOHPHQWRV GH
FRQPXWDFLyQRVHOHFFLyQXQLHQGRHOFHQWURGHFRQWUROFRQHOUHVWRGHORVOXJDUHVGHYLJLODQFLD
&RPRFRPSOHPHQWRGHOSXQWRDQWHULRUFXDQGRHOSHUVRQDOGHYLJLODQFLDSUHFLVHKDFHUURQGDVR
GHVSOD]DPLHQWRVKDGHHVWDEOHFHUVHXQDFRPXQLFDFLyQYtDUDGLRFRQEDVHDOFHQWURGHFRQWURO
DVLJQDQGRXQUDGLRWHOpIRQRSRUWiWLODFDGDHOHPHQWRGHYLJLODQFLD/DDVLJQDFLyQGHIUHFXHQFLDV
SDUD HVWDV FRPXQLFDFLRQHV KD GH DXWRUL]DUODV OD RILFLQD GH DVLJQDFLyQ UDGLRHOpFWULFD GHO
PLQLVWHULR GH WUDQVSRUWHV TXH DFWXDOPHQWH GHSHQGH GH OD GLUHFFLyQ JHQHUDO GH FRUUHRV \
WHOHFRPXQLFDFLRQHV
&XDQGR HO REMHWLYR D SURWHJHU HV GHVDWHQGLGR VHPLDWHQGLGR R VLPSOHPHQWH ORV UHFXUVRV
KXPDQRV GHGLFDGRV D YLJLODQFLD QR FRQVWLWX\HUDQ XQ JUXSR GH UHVSXHVWD LPSRUWDQWH VH
UHFRPLHQGD OD WUDQVPLVLyQ GH DODUPDV D GLVWDQFLD SRU OtQHD WHOHIyQLFD D XQD FHQWUDO UHFHSWRUD
FRPHUFLDO XWLOL]DQGR ORV WUDQVPLVRUHV QRUPDOL]DGRV SRU OD &71( R HO HQYtR GH HVWDV DODUPDV
GLUHFWDPHQWHDODSROLFtDDERQiQGRVHHOVLVWHPD786TXHH[SORWDOD&71(
&(1752'(&21752/'(6(*85,'$'

/D LQVWDODFLyQ GH VHJXULGDG HQ XQ REMHWLYR KD GH VHU FRQWURODGD \ VXSHUYLVDGD GHVGH XQ VROR
SXQWR GRQGH VH UHFLEHQ WRGDV ODV LQIRUPDFLRQHV \ VH FRRUGLQHQ ODV DFFLRQHV D HMHFXWDU (VWH
SXQWRVHGHQRPLQDFHQWURGHFRQWUROGHVHJXULGDG
)tVLFDPHQWH HO FHQWUR GH FRQWURO VHUi XQ UHFLQWR EOLQGDGR \ VLWXDGR OR PiV OHMRV GH iUHDV PX\
WUDQVLWDEOHV\HQVXLQWHULRUGLVSRQGUiFRPRPtQLPRGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV
(Q VX LQWHULRU VH LQVWDODUi OD FRQVROD GH FRQWURO \ RSHUDFLyQ GRQGH VH UHIOHMDUDQ WRGDV ODV
LQGLFDFLRQHVRSWRDF~VWLFDVGHORVVLVWHPDVGHVHJXULGDGLQVWDODGRVFRPDQGRVGHDFWXDFLyQGH
SXHUWDVFRPDQGRVRSHUDWLYRVGHO&&79VLVWHPDVGHFRPXQLFDFLRQHV\VLVWHPDVGHYLGHR\HQ
JHQHUDO WRGRV ORV HOHPHQWRV TXH GH DOJXQD PDQHUD LQWHUYLHQHQ GLUHFWDPHQWH HQ OD WRPD GH
GHFLVLRQHV 'HSHQGLHQGR GH VX HVWUXFWXUD \ FDSDFLGDG SXHGH VHU FRQWURODGR SRU XQ
PLFURSURFHVDGRU WHQLHQGR TXH VHU VXV FDUDFWHUtVWLFDV \ SUHVWDFLRQHV ODV HVSHFLILFDGDV HQ HO
SUR\HFWR

&$1$/,=$&,21(6<&$%/($'26
&21',&,21(63$5$(/352&(62'(,167$/$&,Ð1

/DV FDQDOL]DFLRQHV \ FDEOHDGRV GH ORV GHWHFWRUHV TXH SRU VXV FDUDFWHUtVWLFDV QR SUHFLVDQ GH XQ
WUDWDPLHQWRHVSHFLDOVHHIHFWXDUDQVHJ~QHOUHJODPHQWRGHEDMDWHQVLyQ
(OUHVWRGHGHWHFWRUHVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDVUHTXLHUDQXQWUDWDPLHQWRHVSHFLDOHQFDEOHDGRV
\ FDQDOL]DFLRQHV RUGHQDGDV SRU HO IDEULFDQWH HVWDUiQ GHVFULWDV HQ ODV KRMDV WpFQLFDV TXH
DFRPSDxDQDOHTXLSR
3/,(*2'(&21',&,21(6'(6(*85,'$'



/D LQVWDODFLyQ GHO VLVWHPD WHQGUi TXH VHU UHDOL]DGD SRU SHUVRQDO HVSHFLDOL]DGR R SRU HO SURSLR
IDEULFDQWH HVWDV FLUFXQVWDQFLDV WHQGUiQ TXH HVWDU GRFXPHQWDGDV GHODQWH GHO GLUHFWRU GH REUD
FXDQGRpVWHDVtORUHTXLHUD
3/,(*2'(&21',&,21(6'(6(*85,'$'



6H FRPSUREDUi TXH ORV PDWHULDOHV VHDQ VDWLVIDFWRULRV FRQ FDUiFWHU JHQHUDO ODV FDUDFWHUtVWLFDV
HVWDEOHFLGDV
/RVHOHPHQWRV\HTXLSRVGHFXDOTXLHUWLSRHVWDUiQKRPRORJDGRVRDOWHUQDWLYDPHQWHDSUREDGRV
SRUXQODERUDWRULRGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLR
/RV HTXLSRV GHWHFWRUHV GHO WLSR UD\RV [ GHWHFWRU GH H[SORVLYRV \ DTXHOORV RWURV TXH XWLOLFHQ
FiPDUD GH LRQL]DFLyQ R HOHPHQWRV UDGLDFWLYRV HVWDUiQ KRPRORJDGRV SRU HO PLQLVWHULR GH
LQGXVWULD \ HQHUJtD GH DFXHUGR FRQ ODV QRUPDV GH KRPRORJDFLyQ GH DSDUDWRV UDGLRDFWLYRV
VHJ~Q2UGHQ0LQLVWHULDOGHGHPDU]RGH %2(GHDEULOGH 
/RVPDWHULDOHVTXHQRVDWLVIDJDQODVFDUDFWHUtVWLFDVHVWDEOHFLGDVVHUiQUHFKD]DGRV
6H FRPSUREDUi TXH HO SUR\HFWR \ OD LQVWDODFLyQ KDQ HVWDGR UHDOL]DGRV SRU XQD HPSUHVD
DXWRUL]DGDSRUHOPLQLVWHULRGHOLQWHULRUFRPRHPSUHVDLQVWDODGRUDGHVHJXULGDG
6HFRPSUREDUiTXHODLQVWDODFLyQVDWLVIDFHFRQFDUiFWHUJHQHUDOODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
6H FRPSUREDUi TXH OD LQVWDODFLyQ \ HO FRQMXQWR GH VLVWHPDV TXH OD IRUPDQ UHVSRQGDQ D OD
ILORVRItDGHOSUR\HFWRUHDOL]DGRSRUODHPSUHVDLQVWDODGRUDGHVHJXULGDG
6L OD LQVWDODFLyQ QR VDWLVIDFH ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ WRGRV R DOJXQRV GH  ORV SXQWRV
DQWHULRUHV VHUi PRWLYR GH UHFKD]R WRWDO R SDUFLDO KDVWD TXH VH VXEDVWHQ \ PRGLILTXHQ ODV
DQRPDOtDVGHWHFWDGDV



2UGHQ GHO 0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU GHO  GH MXOLR GH  TXH GHVDUUROOD HO 5'




2UGHQ GHO 0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU GHO  GH RFWXEUH GH  TXH GHVDUUROOD HO 5'




5HDOGHFUHWRGHOGHPDU]RGRQGHVHSXEOLFDHOHVWDWXWRGHOYLJLODQWHMXUDGR
GHVHJXULGDG



5HDOGHFUHWRGHOGHIHEUHURPRGLILFDQGRHO5'



2UGHQ GHO 0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU GHO  GH IHEUHUR GH  GHVDUUROODQGR HO 5'




5HVROXFLyQGHODGLUHFFLyQGHODVHJXULGDGGHOHVWDGRGHIHFKDGHDEULOGHHQ
OD FXDO VH SXEOLFDQ ODV LQVWUXFFLRQHV GH HMHFXFLyQ GH OD 20, GHO  GH IHEUHUR GH




5HDO GHFUHWR  GHO  GH MXOLR GRQGH VH FRQWHPSODQ ODV PHGLGDV GH VHJXULGDG
HQHQWLGDGHV\HVWDEOHFLPLHQWRVS~EOLFRV\SULYDGRV



81,'$'<&5,7(5,2'(0(',&,Ð1

8QLGDGGHFDQWLGDGLQVWDODGDPHGLGDVHJ~QHVSHFLILFDFLyQGHOSUR\HFWR
/DSDUWLGDLQFOX\HWRGRVORVHOHPHQWRVDQWHVPHQFLRQDGRV

6,67(0$6'($/,0(17$&,Ð1

/D LQVWDODFLyQ GH DOLPHQWDFLyQ D ORV VLVWHPDV GH VHJXULGDG VLHPSUH HVWDUi FHQWUDOL]DGD HQ HO
FHQWUR GH FRQWURO \ VH FDOFXODUi GH WDO PDQHUD VX FDSDFLGDG GH DXWRQRPtD TXH VLQ VXPLQLVWUR
H[WHULRUGH&$,QGXVWULDOORVVLVWHPDVVHPDQWHQJDQDFWLYRVDOPHQRVGXUDQWHRFKRKRUDVVLHO
FHQWURHVDWHQGLGRSHUPDQHQWHPHQWH\VHWHQWD\GRVKRUDVVLHVGHVDWHQGLGRRVHPLDWHQGLGR
/DLQVWDODFLyQ\OtQHDVGHDOLPHQWDFLyQVHWHQGUiQTXHKDFHUGHDFXHUGRFRQHOUHJODPHQWRGH
EDMD WHQVLyQ H[FHSWR HQ DTXHOORV HTXLSRV TXH SRU VXV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFLDOHV VH HVWDEOH]FDQ
QRUPDVFRPSOHPHQWDULDVTXHPHMRUHQGLFKRUHJODPHQWR
/RV FDEOHDGRV \ FDQDOL]DFLRQHV GH OD LQVWDODFLyQ GH VHJXULGDG KDQ GH VHU LQGHSHQGLHQWHV GH
FXDOTXLHURWURVLVWHPDSURFXUDQGRGHQWURGHORSRVLEOHTXHGLVFXUUDQRFXOWRVRHPSRWUDGRVHQ
ORVSDUDPHQWRV

1250$7,9$'(2%/,*$'2&803/,0,(172



5HDOGHFUHWRGHOGHPD\RGHHPSUHVDVGHVHJXULGDG

3/,(*2'(&21',&,21(6'(6(*85,'$'



3/,(*2'(&21',&,21(6'(6(*85,'$'
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/DSRVLFLyKDGHVHUODUHIOHFWLGDDOSURMHFWHRODLQGLFDGDSHUODGLUHFFLy)DFXOWDWLYD

(OVVXSRUWVGHOPDVWHOHUKDQGHTXHGDUEHQVXEMHFWHVDODSDUHWTXHGDQWDSORPDGDSHUWDOXQ
FRSLQVWDOÃODWTXHGLYHUWLFDO

/·HOHPHQWVXSHULRUKDG·HVWDUIL[DWVzOLGDPHQWPLWMDQoDQWXQDSHoDG·DGDSWDFLyLDPEHOFDEOH
GHFRQQH[LyFRQQHFWDWDWHUUD$TXHVWFDEOHSDVVDUSHOLQWHULRUGHOPDVWHOHU

/DGLVWjQFLDHQWUHVXSRUWVKDGHVHUPDMRURLJXDODPP


&21',&,216'(/352&e6'·,167$/Ã/$&,Ð
&21',&,216'(/352&e6'·,167$/Ã/$&,Ð
'·,167$/Ã/$&,Ð

1RKLKDFRQGLFLRQVGHOSURFpVG·LQVWDOÃODFLy


81,7$7,&5,7(5,'·$0,'$0(17
81,7$7,&5,7(5,'·$0,'$0(17
'·$0,'$0(17

8QLWDWGHTXDQWLWDWLQVWDOÃODGDPHVXUDGDVHJRQVO·HVSHFLILFDFLyGHOSURMHFWH


1250$7,9$'·2%/,*$7
1250$7,9$'·2%/,*$7
'·2%/,*$7&203/,0(17
&203/,0(17

&RGL7qFQLFGHO·(GLILFDFLy

3/(&'(&21',&,216'(3$5$//$036

&$5$&7(5Ì67,48(6'(/ (/(0(17,167$/Ã/$7

/DSRVLFLyKDGHVHUODUHIOHFWLGDDOSURMHFWHRO LQGLFDGDSHUOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYD
(48,36' $03/,),&$&,Ð'(0(*$)21,$

/ HTXLSHVWDUjIRUPDWSHUDPSOLILFDGRUVLSUHDPSOLILFDGRUV
7RW L DL[t DQLUj DOORWMDW HQ XQD FDL[D GH [DSD G DFHU SLQWDGD DO IRF DPE IURQWDO G DOXPLQL
DQRGLW]DW DPE QDQVHV IURQWDOV SUHSDUDGD SHU VHU PXQWDGD VREUH 5DFN GH  R Ep SRUWDU HO
VHXSURSLPREOHRFDL[D
)2176

/HV IRQWV GH VHQ\DO VHUDQ SODFD GH IHUUR FDVVHWWHV FLQWD PDJQHWRIzQLFD REHUWD FDUWXW[RV
JLUDGLVFVFRPSDFWGLVFPLFUzIRQVHQVHILOHWF
(QTXDOVHYROFDVDTXHVWVHTXLSVGHXUDQVHUGHPDUFDGHSULPHUDTXDOLWDWFRPSDWLEOHVDPEOD
UHVWDGHODLQVWDOÃODFLyLKDXUDQG HVWDUSUHSDUDWVSHUVHUPXQWDWVVREUH5DFNGHREpSRUWDU
HOVHXSURSLPREOHRFDUFDVVD
$/7$9(86
+DXUDQGHVHUDSWHVSHOVHXPXQWDWJHDO DLUHOOLXUHGHPDWHULDOUHVLVWHQWDO LQWHPSqULHLDOVDFWHV
GH YDQGDOLVPH KDYHQW G HVWDU WDQFDWV GLQV G XQD FDL[D R FDUFDVVD VXEPLQLVWUDGD SHO PDWHL[
IDEULFDQWGHVPXQWDEOHVRODPHQWPLWMDQoDQWHLQHVDSURSLDGHV
5$&.6
6HUDQGHG DPSODGDDSWHSHUUHEUHHOVHTXLSVGHVFULWVLGHOYROXPQHFHVVDULSHUDOORWMDUORV
DWRWVPpVXQG HVSDLOOLXUHGLVSRQLEOHSHUSRVVLEOHVDPSOLDFLRQV
6HUDQG DFHUGHGqFLPHVSLQWDWVDHVWXIDDPEWRSHVGHJRPD
'HXUDQVHUDSWHVSHUIRUPDUSDUWG DOWUHVPzGXOVWDQWHQDPSODGDFRPG DOoDGD
/HV]RQHVGHO5DFNQRRFXSDGHVHOVODWHUDOVLHOVIRQVKDXUDQGHVHUWDQFDWVPLWMDQoDQWSDQHOOV
SHUTXqQRVLJXLSRVVLEOHO DFFpVDOHVFRQQH[LRQVSHUSHUVRQDOQRDXWRULW]DW

& 2 1 ' , & , 2 16  ' (/  3 52 & e 6  ' · , 1 6 7 $ / Ã/ $ & ,Ð  
3/(&'(&21',&,216

/D LQVWDOÃODFLy GHO VLVWHPD KDXUj GH VHU UHDOLW]DGD SHU SHUVRQDO HVSHFLDOLW]DW G XQ FRQFHVVLRQDUL
GHODPDUFDREpSHOSURSLIDEULFDQW$TXHVWHVFLUFXPVWDQFLHVGHXUDQVHUGRFXPHQWDGHVGDYDQW
DOGLUHFWRUG REUDTXDQDTXHVWDL[tKRUHTXHUHL[L
3HUSURYDUHOERQIXQFLRQDPHQWGHODPHJDIRQLDDWRWO HGLILFLHVFRQQHFWDUDQWRWVHOVDOWDYHXVD
ODPj[LPDSRWqQFLDLV DQLUDQUHJXODQWLQGHSHQGHQWPHQWDFDGD]RQDILQVDUULEDUDOQLYHOOVRQRU
GHVLWMDW
3/(&'(&21',&,21(6'(0(*$)21,$



8 1 , 7$ 7  ,  & 5 ,7 ( 5 ,  ' $ 0 , '$ 0 ( 1 7  
8QLWDW GH TXDQWLWDW LQVWDOÃODGD PHVXUDGD VHJRQV O HVSHFLILFDFLy GHO SURMHFWH /D SDUWLGD LQFORX
WRWVHOVHOHPHQWVDEDQVHVPHQWDWV

1 2 5 0 $ 7 , 9$  ' 2% / ,* $7  & 20 3 /, 0 ( 1 7  


17(,$0



3HUDPSOLILFDGRUVLDOWDYHXV81(



5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFSHU%DL[D7HQVLy



3/(&
3/(&'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216
'(&21',&,216'·,167$/Ã/$&,216'(
'·,167$/Ã/$&,216'(7(/(&2081,&$&,216
'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785
7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/
&$%/(-$7(6758&785$/

3/(&'(&21',&,21(6'(0(*$)21,$



&21',&,216*(1(5$/6
&21',&,216*(1(5$/6

&DUDFWHUtVWLTXHVHOqFWULTXHV

$TXHVW3OHFGHVFULXHOPRGHHQTXqKDGHUHDOLW]DUVHODLQVWDOÃODFLyGHOD;DU[DG·UHD/RFDOSHU
DODQRYDVHXVRFLDOGHO&2/Ã/(*,2),&,$/'·(1*,1<(56'(7(/(&2081,&$&,ÐVtWLDDOFDUUHU
)HUQiQGH]GHOD+R]ODSODQWDGH0DGULG

6HJRQVHVWDEOHL[ODQRUPD(1HQO·DSDUWDW(VSHFLILFDFLRQVSHUDFDEOHVEDODQFHMDWVGH
2KPVHOVFDEOHVGHFDWHJRULDWLQGUDQOHVVHJHQWVFDUDFWHUtVWLTXHVHOqFWULTXHV

/·HVPHQWDGD;DU[DG·UHD/RFDOFRPSUqQ
•

(O6LVWHPDGH&DEOHMDW(VWUXFWXUDWTXHGRQDUjVXSRUWItVLFDODPDWHL[DL

•

/D7RSRORJLD)tVLFDL/zJLFDGH[DU[DLO·HTXLSDPHQWDPETXqV·LPSOHPHQWDUj

$L[t PDWHL[ UHFXOO WRWHV OHV HVSHFLILFDFLRQV WqFQLTXHV GH WRWV HOV PDWHULDOV L HTXLSV TXH HV
SURMHFWHQ DL[t FRP WRWD OD LQIRUPDFLy QHFHVVjULD SHU D XQD FRUUHFWD LQWHUSUHWDFLy GHOV SODQV
VXEPLQLVWUDWVHQDTXHVW3URMHFWH
4XDQWDO6LVWHPDGH&DEOHMDW(VWUXFWXUDWWpOHVVHJHQWVFRQGLFLRQVJHQHUDOV
•

(OVLVWHPDGHFDEOHMDWHVWUXFWXUDWGLVVHQ\DWFRPSOHL[OD1RUPD(XURSHDGH6LVWHPHVGH
&DEOHMDW GH 3URSzVLW *HQHUDO (1 RQ HV UHFXOOHQ WRWV HOV SDUjPHWUHV L
UHTXHULPHQWVGHGLVVHQ\H[HFXFLyLFHUWLILFDFLyGHFDEOHMDWHVWUXFWXUDWG·HGLILFLV

•

7RW HO GHVHQYROXSDPHQW GHO SURMHFWH WDQW HQ GHILQLFLy H[HFXFLy L FHUWLILFDFLy HV IDUj
G·DFRUGDPEOHVUHFRPDQDFLRQVGHODSUzSLDQRUPD(1

•

(O6LVWHPDGH&DEOHMDWFRPSOLUjODFDWHJRULDHVSHFLILFDGDHQODQRUPD(1SHU
FRQVWLWXLU HQOODoRV FODVVH ' RQ V·HVSHFLILTXHQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH WUDQVPLVVLy ILQV D
0+]

•

7DPEp V·KD WLQJXW HQ FRPSWH OD 1RUPDWLYD (XURSHD VREUH &RPSDWLELOLWDW
(OHFWURPDJQqWLFD (0& HQYLJRUGHVGHO·GHJHQHUGH

•

(OV PDWHULDOV SULQFLSDOV FREHUWHV GH FDEOHV L DUPDULV  FRPSOLUDQ HVWULFWDPHQW OD
QRUPDWLYDGHSURWHFFLyFRQWUDLQFHQGLV ,(&,(&,(& 

4XDQWDODWHFQRORJLDGH;DU[DG·UHD/RFDOWpOHVVHJHQWVFRQGLFLRQVJHQHUDOV
•

&RPSOLUj DPE OD QRUPD ,62  ,(((  FRPXQDPHQW FRQHJXGD FRP
(WKHUQHW 

•

&RQVWLWXLUjXQDWRSRORJLDItVLFDHQHVWUHOODVREUHSDUHOOWUHQDWLOzJLFDHQEXVVHJRQVOD
IRUPXODFLy%DVH7GHOGLWHVWjQGDUG

$ O·~OWLP KD GH WHQLUVH HQ FRPSWH TXH D O·HPSUHVD TXH UHDOLW]L OD LQVWDOÃODFLy VH OL H[LJLUj HO
FRPSOLPHQWGHWRWHVOHVSUHVFULSFLRQVWqFQLTXHVLHOVSURFHGLPHQWVG·H[HFXFLyLLQVWDOÃODFLyUHFROOLWV
HQDTXHVWSOHFDL[tFRPWRWVHOVDVSHFWHVUHFROOLWVHQDTXHVW3URMHFWH
35(6&5,3&,2167Ë&1,48(6
35(6&5,3&,2167Ë&1,48(6
8(6
3HUTXqHOVPDWHULDOVDHPSUDUHQHOVLVWHPDGHFDEOHMDWFRPSOHL[LQOHVGLUHFWULXVTXHV·KDQGHILQLW
HQO·DEDVWGHOSOHFV·HVSHFLILTXHQHOVVHJHQWVUHTXHULPHQWVWqFQLFV
5(48(5,0(1767Ë&1,&6'(/6&$%/(6













8QLWDWV

5HVLVWqQFLDPj[LPDGHO
&RQGXFWRU
$WHQXDFLyGH
SDUDGLDIRQLD 1(;7 
YDORUVPtQLPV 

2KPP

0j[LPDGLIHUqQFLDGH
UHVLVWqQFLDQREDODQFHMDGD
$GDSWDPHQWFDSDFLWLX
0j[LP
0tQLPDUHVLVWqQFLDGH
$wOODPHQW
5LJLGHVDGHOGLHOqFWULF
$WHQXDFLyPj[LPD
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3HUDFDEOHVPXOWLSDUHOOVGHPpV GH TXDWUHSDUHOOVFRP HOVHPSOHDWVSHUDODFRQQH[LyDPE OD
3%;HVFRPSOLUjDPpVDPpVTXHHO1(;7HQWUHGRVSDUHOOVTXDOVVHYROKDXUjGHVHUPLOORUDWFRP
D PtQLP HQ XQ YDORU ¨1(;7 UHVSHFWH DO UHTXHULW DO TXDGUH DQWHULRU (V GHILQHL[ GH OD IRUPD
VHJHQW
¨1(;7 ORJ Q 

H[SUHVVDWHQG% 

6HQWQHOQRPEUHGHSDUHOOVGHFRXUHGLQVHOFDEOH

&DUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHV&DUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHV
6HJRQVHVWDEOHL[ODQRUPD(1HQO·DSDUWDW(VSHFLILFDFLRQVSHUDFDEOHVEDODQFHMDWVHQ
UHIHULUVH DOV GH  2KPV HO FDEOHMDW GHO VXEVLVWHPD KRULW]RQWDO WLQGUj OHV VHJHQWV
FDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHV
&$5$&7(5Ì67,48(60(&1,48(6
'LjPHWUHFRQGXFWRU
'LjPHWUHGHOFRQGXFWRUDPE$wOODQW
'LjPHWUHH[WHULRUGHOFDEOH
5DQJGHWHPSHUDWXUDVHQVHGHJUDGDFLy
PHFjQLFD
5DGLGHFXUYDWXUDPtQLPGXUDQWOD
LQVWDOÃODFLy








&DUDFWHUtVWLFD(OqFWULFD

9$/25
²PP
 PP
KDGHPLQLPLW]DUVH
LQVWDOÃODFLy&ILQVD&
RSHUDFLy&ILQVD&
YHJDGHVHOGLjPHWUHH[WHULRUGHOFDEOH
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5(48(5,0(1767Ë&1,&6'(/0$48,1$5,'(&211(;,Ð
&DUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVFDUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHV
6HJRQVO·DSDUWDW&DUDFWHUtVWLTXHVPHFjQLTXHVGHOPDTXLQDULGHFRQQH[LySHUDFDEOHVGH
2KPVGHODQRUPD(1HOVHOHPHQWVGHFRQQH[LyKDQGHUHXQLUOHVVHJHQWV
FDUDFWHUtVWLTXHV
&$5$&7(5Ì67,48(6
0(&1,48(6
'LPHQVLRQVGHOHVURVHWHV
'LjPHWUHQRPLQDOGHOFRQGXFWRU
7LSXVGHFRQGXFWRU

9$/25
6HJRQVOHVFOjXVXOHVLGHODQRUPD
(1
PPPP
&RQGXFWRUVzOLG

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


'LjPHWUHQRPLQDOGHOFRQGXFWRU
DPEDwOODQW
1GHFRQGXFWRUV





PPPP
5RVHWHV

$OWUHV
!Q Q  
 PP

'LjPHWUHGHVRUWLGDGHOFDEOHGHOHV
5RVHWHV


$L[tPDWHL[V·KDXUjGHFRPSOLUTXHHOVLVWHPDGHFRQQH[LyRJULPSDWGHOHVURVHWHVDPEHOFDEOH
VHUjSHOVLVWHPDGHGHVSODoDPHQWG·DwOODQW /6$ 
&DUDFWHUtVWLTXHVHOqFWULTXHV
6HJRQVODFDWHJRULDGHOPDTXLQDULGHFRQQH[LyFRQVLGHUDW FDWHJRULD LSHUDFDEOHVGHFRXUH
EDODQFHMDWV GH  2KPV OD QRUPD (1 HQ HO VHX DSDUWDW &DUDFWHUtVWLTXHV
HOqFWULTXHV GHO PDTXLQDUL GH FRQQH[Ly SHU D FDEOHV GH  2KPV HVWDEOHL[ OHV VHJHQWV
UHTXHULPHQWVWqFQLFVSHUDOPDTXLQDULGHFRQQH[Ly















&DUDFWHUtVWLTXHV(OqFWULTXHV'H
7UDQVPLVVLy
$WHQXDFLyPj[LPD










$WHQXDFLyGHSDUDGLDIRQLD
1(;7  YDORUVPtQLPV 









3qUGXHVGHUHSUHQF YDORUV
PtQLPV 
5HVLVWqQFLDHQWUHO·HQWUDGDLOD
6RUWLGD
0j[LPDLPSHGjQFLDGH
WUDQVIHUqQFLD QRPpVTXDQKLKD
DSDQWDOODPHQWWRWDO 
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$WHQXDFLyGHSDUDGLDIRQLD 1(;7 
YDORUVPtQLPV   

5HODFLy$WHQXDFLy'LDIRQLD $&5 
YDORUVPtQLPV 

0j[LPDUHVLVWqQFLDGHO·HQOODo
5HWDUGGHSURSDJDFLyPj[LP
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PLFURVHJ



















'&























  6HJRQV HOV YDORUV GH O·$&5 GH O·HQOODo SRW VHU QHFHVVDUL UHEDL[DU O·DWHQXDFLy Pj[LPD GH
O·HQOODoSHUPqV
  6HJRQV HOV YDORUV GH O·$&5 GH O·HQOODo SRW VHU QHFHVVDUL DXJPHQWDU O·DWHQXDFLy GH
SDUDGLDIRQLD 1(;7 GHO·HQOODoSHUPqV
&21),*85$&,Ð'(/3,1(-$7(1&211(&7256,35(6(6
(O FRGL GH FRORUV TXH V·HVWDEOHL[ SHUDO SLQHMDW GH OHVURVHWHV pVHO TXH V·HVWDEOHL[ HQ OD QRUPD
(1TXqFRLQFLGHL[DPEHOGHODQRUPDWLYD(,$7,$$ pVHOPDWHL[TXHV·KDGHVHJXLU
SHUDOSLQHMDWGHOVSDWFKSDQHOO
&21),*85$&,Ð'(/3,1(-$7'(/(6526(7(6 57)HPHOOD9LVWDIURQWDO 





5(48(5,0(1767Ë&1,&6'(/6(1//$d26
(O FRQMXQW GHO VLVWHPD GH FDEOHMDW HVWUXFWXUDW GH GDGHV TXH V·KD SURMHFWDW V·KD GLVVHQ\DW
FRQVLGHUDQWTXHWRWVHOVHQOODoRVGHOVLVWHPDIRVVLQGH&ODVVH' VHJRQVODQRUPD(1 /D
FLWDGD QRUPD HVWDEOHL[ HQ HO VHX DSDUWDW  (QOODoRV GH FDEOHV EDODQFHMDWV OHV VHJHQWV
FDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVSHUDOVHQOODoRVGH&ODVVH'VREUHFDEOHVGHFRXUHEDODQFHMDWVGH
2KPV








&DUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVGHOV
HQOODoRVFODVVH'
,PSHGjQFLDFDUDFWHUtVWLFD
3qUGXHVGHUHSUHQF YDORUPtQLP 
$WHQXDFLyPj[LPD  









8QLWDWV
2KP
G%
G%
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)UHTqQFLD
HQ0+]












&21),*85$&,Ð'(/6&211(&7256 5-0DVFOH9LVWDIURQWDO 




9DORU











$50$5,6
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)LQDOPHQW HVSHFLILFDU TXH O·DUPDUL VDOD GHFRPXQLFDFLRQV  HVWDUj FRQVWLWXwW SHU GRV FRVVRV 8Q
FRV SHU XELFDU HO VLVWHPD GH FDEOHMDW HVWUXFWXUDW H[WHQVLRQV WHOHIzQLTXHV L HOHFWUzQLFD GH [DU[D
ORFDOLO·DOWUHFRVSHUDHTXLSVGLYHUVRVGHFRPXQLFDFLRQV 3%;HTXLSVGH79GLJLWDOHWF 
(OVDUPDULVFRPSOLUDQOHVHVSHFLILFDFLRQVVHJHQWV

•

(VSRGUjUHDOLW]DUO·HVWqVGHOFDEOHMDWKRULW]RQWDOGHIRUPDVHTHQFLDORHQSDUDOÃOHO

•

$EDQVGHUHDOLW]DUHOFRQQH[LRQDWPDVVLXGHURVHWHVLSDQHOOVGLVWULEXwGRUVHVUHDOLW]DUj
HOFRQQH[LRQDWGHSXQWVOOXQ\DQVFRQYHQLHQWPHQWHVFROOLWVLHVIDUjXQDEDWHULDGHSURYHV
YHJHX DSDUWDW ,,, &RQGLFLRQV GH &HUWLILFDFLy  6L OHV PHVXUHV VyQ VDWLVIDFWzULHV HV
SRGUjSURFHGLUDOFRQQH[LRQDWPDVVLXXWLOLW]DQWHOPDWHL[PqWRGHTXHHQODIDVHSLORW(Q
FDVFRQWUDULVHUjQHFHVVDULUHYLVDUODPHWRGRORJLDG·LQVWDOÃODFLyXWLOLW]DGD

•

/D LQVWDOÃODFLy ILQDOLW]DUj DPE OD PHVXUD GH &$'$6&816 '(/6 (1//$d26 YHUWLFDO L
KRULW]RQWDO VHJRQVOHVFRQGLFLRQVGHFHUWLILFDFLyTXHHVGHWDOOHQHQHOSUHVHQWSURMHFWH

•

(VWDUDQFRQVWUXwWVHQ[DSDG·DFHUDPE8VG·DOWXUDXQDDPSOjULDGHPPXQD
SURIXQGLWDWGHPPLYLQGUDQHTXLSDWVDPEUDFNVGH LSDQHOOVSDVVDILOVHQHOV
ODWHUDOVGHOUDFN

•

(O VRVWUH L ODWHUDOV VHUDQ GH [DSD G·DFHU DPE SDQHOOV GHVPXQWDEOHV L UHL[HWHV GH
YHQWLODFLy

•

/DSRUWDIURQWDOVHUjGHYLGUHWUDQVSDUHQWSURYHwGDGHMXQWHVGHJRPDLSDQ\DPEFODX

•

$PEGyV DUPDULV KDQ G·DQDU HTXLSDWV DPE EDVHV WLSXV VFKXNR QRUPDOLW]DGHV DOPHQ\V
 SURWHFFLyPDJQHWRWqUPLFDLSUHVDGHWHUUDTXHHVFRQQHFWDUjDODWHUUDJHQHUDOGH
O·HGLILFL

•

/·DOLPHQWDFLyHOqFWULFD SURFHGLUj GHOV SXQWV G·HOHFWULILFDFLyH[LVWHQWVD OHV GHSHQGqQFLHV
RQV·XELTXLQ

•

/D VHYD XELFDFLy JDUDQWLUj VHPSUH TXH VLJXL SRVVLEOH XQD VHSDUDFLy PtQLPD GH 
PHWUHV UHVSHFWH GH OHV SULQFLSDOV IRQWV GH VHQ\DOV LQWHUIHUHQWV WUDQVIRUPDGRUV
RQGXODGRUVDVFHQVRUV6$,VHWF 

•

•

7RWV HOV DFFHVVRULV L HTXLSV D LQVWDOÃODU D O·DUPDUL HV FROÃORFDUDQ HQ RUGUH DVFHQGHQW
SDQHOOV GH WHOHIRQLD SDQHOOV GHO VXEVLVWHPD KRULW]RQWDO L HTXLSV TXH FRQIRUPHQ
O·HOHFWUzQLFDGH[DU[D

'HVHQYROXSDPHQW GHOV SURFHGLPHQWV G·H[HFXFLy GHILQLWV HQ HOV DSDUWDWV FRUUHVSRQHQWV
GLQVHO3OHFGH&RQGLFLRQV7qFQLTXHV

•

(ODERUDFLyGHSODQVLRUGUHVGHWUHEDOO6HTHQFLDWG·RSHUDFLRQV

(OQRPEUHGHSDQHOOVGLVWULEXwGRUVLSDVVDILOVGLQVO·DUPDULGHODSODQWDpVO·LQGLFDWDOD
WDXODDGMXQWD 8 PP 

•

3RVDGDHQPDU[DLSURYHVLQLFLDOV

•

6HJXLPHQWGHOVWUHEDOOVLUHFHSFLyGHO·REUD

•

&RQWUROGHOFRPSOLPHQWGHODQRUPDWLYDVREUH6HJXUHWDWL+LJLHQHGXUDQWODLQVWDOÃODFLy

•

3URYHVILQDOVDEDQVGHFHUWLILFDFLy

•


/D GLUHFFLy G·REUD UHDOLW]DUj HOV GLDJUDPHV GH WDVTXHV VHJRQV HOV UHFXUVRV DVVLJQDWV SHU D OD
LQVWDOÃODFLySHUHOODPDWHL[DRSHOVRWVFRQWUDFWLVWDWHQLQWHQFRPSWHHOVVHJHQWVSXQWVHQOHVIDVHV
G·H[HFXFLy

7,386'(0Ó'8/
3DQHOO5-&DWHJRULD6XEVLVWHPD+RULW]RQWDO 8 
3DQHOO5-&DWHJRULD([WHQVLRQV&HQWUDOHWD 8 
3DQHOO5-&DWHJRULD 8 
3DQHOO3DVVDILOV 8 
8QLWDWGHYHQWLODGRUVDPEWHUPzVWDW 8 
0zGXOEDVHVVFKXNR$PS

48$17,7$7







35(6&5,3&,2167Ë&1,48(6'(/·(/(&75Ó1,&$'(;$5;$
6·HVSHFLILTXHQDFRQWLQXDFLyOHVFDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVGHOVGLVWLQWVHOHPHQWVDFWLXV
&RQFHQWUDGRUV +8%6 
&RQFHQWUDGRU (7+(51(7 DSLODEOHSHUD PXQWDWJHHQUDFNGH DPE SRUWVSRVVLELOLWDWGH
FRQILJXUDFLyHQTXDWUHVHJPHQWVGH;DU[DTXHGLVSRVLGHPzGXO6103SHUDIXWXUDJHVWLyGHOD
;DU[DG·UHD/RFDO
(O FRQFHQWUDGRU GH  SRUWV KDXUj GH SHUPHWUH OD SRVVLELOLWDW GH FRQILJXUDFLy GH OD ;DU[D HQ
DOPHQ\V TXDWUH VHJPHQWV GH PDQHUD TXH V·HYLWLQ FROÃOLVLRQV L V·RSWLPLW]L O·DPSODGD GH EDQGD
GLVSRQLEOH SHUPHWHQWVH OHV FRPPXWDFLRQV HQWUH HOOV VZLWFK  R HO IXQFLRQDPHQW FRP D JUXSV
YLUWXDOVGH[DU[D 9/$1 
7DUJHWHVGH[DU[D
7DUJHWHV(WKHUQHWSHUDEXVRV,6$L3&,DPESUHVDSHUDFDEOHGHSDUHOOVWUHQDWVDPEFRQQHFWRUV
5- %DVH7 DPESURJUDPDULGHFRQILJXUDFLyLGLDJQzVWLFSURSLGULYHUVSHUD:LQGRZV·L
:LQGRZV 17 3&, SHU DOV RUGLQDGRUV SHUVRQDOV DPE PLFURSURFHVVDGRU 3(17,80 L ,6$ SHU DOV
RUGLQDGRUVSHUVRQDOVDPEPLFURSURFHVVDGRU,17(/ 

',5(&&,Ð'·2%5$,(;(&8&,Ð0$7(5,$/
/D GLUHFFLy G·REUD V·HQFDUUHJDUj GH GLULJLU FRQWURODU L VXSHUYLVDU WRWD O·H[HFXFLy PDWHULDO GH OD
LQVWDOÃODFLy GHO VLVWHPD GH FDEOHMDW VHJRQV HO TXH SUHYHX HO 3OHF GH &RQGLFLRQV 7qFQLTXHV L HQ
O·$QQH[ , G·DTXHVWD 0HPzULD UHDOLW]DQW OHV PRGLILFDFLRQV QHFHVVjULHV SHU HVPHQDU HOV
LPSUHYLVWRVTXHGXUDQWODLQVWDOÃODFLySXJXLQDSDUqL[HUG·DFRUGDPEHOUHVSRQVDEOHGHOSURMHFWH
/HVSULQFLSDOVIXQFLRQVGHOGLUHFWRUG·REUDVHUDQOHVVHJHQWV

&21',&,216'·2%5$&,9,/3(5$/6,67(0$'(&$%/(-$7(6758&785$7
(Q DTXHVW DSDUWDW HV UHFXOOHQ OHV HVSHFLILFDFLRQV G·REUD FLYLO TXH GLQV WRWD OD UHPRGHODFLy
DUTXLWHFWzQLFDGHOQRXLPPREOHGHO&2,7VLWLDOFDUUHU)HUQiQGH]GHOD+R]GH0DGULGVyQGH
UHSHUFXVVLy GLUHFWD HQ OHV FDQDOLW]DFLRQV SHU DO 6LVWHPD GH &DEOHMDW (VWUXFWXUDW TXH HV SUHWpQ
LQVWDOÃODU
•

)DOVVRVWUH

6·XWLOLW]DUj UHDOLW]DQW OHV RSRUWXQHV UHIRUPHV SHU IHUKR PpV SUDFWLFDEOH SHU D O·HVWqV GHO
FDEOHGHOVVLVWHPHVGHVHJXUHWDWGHWHFFLyYROXPqWULFDGHSUHVqQFLDLGHWHFFLyG·LQFHQGLVDIL
GHSHUPHWUHXQDFFpVIjFLOLTXHQRGLILFXOWLOHVPDQLSXODFLRQVHQOHVFDQDOLW]DFLRQVLFDEOHV
1RV·XWLOLW]DUjSHUDO·HVWqVGHOFDEOHGHYHXLGDGHVREMHFWHGHOSUHVHQWSURMHFWH
•

'LVWULEXFLyGHFDQDOLW]DFLRQVSHUD6LVWHPDGH&DEOHMDW(VWUXFWXUDW

(V UHDOLW]DUDQ WRWHV OHV FDQDOLW]DFLRQV QHFHVVjULHV VRWD HO VzO VHJRQV HO 3OD GH 6LVWHPD GH
&DEOHMDW(VWUXFWXUDW YHJHXDSDUWDWGH3ODQV LOHVVHJHQWVHVSHFLILFDFLRQV
/HV FDQDOLW]DFLRQV GH OD [DU[D HOqFWULFD KDQ G·HVWDU VHSDUDGHV DOPHQ\V  FP GH OHV
FDQDOLW]DFLRQVGHOD[DU[DGHGDGHVSHUzHVUHFRPDQDTXHODGLVWjQFLDVLJXLGHFP
(OVHQFUHXDPHQWVGHOVHVWHVRVGHFDEOHMDWGHGDGHVDPEHOVG·HQHUJLDHOqFWULFDKDQGHIHUVH
HQ DQJOH UHFWH /·HVWqV GH FDEOHMDW GH GDGHV KD GH WHQLU XQD GLVWjQFLD PtQLPD DOV WXEV
IOXRUHVFHQWVGHFP
•

&DL[HVGHGLVWULEXFLyUHJLVWUH

&21',&,216'·(;(&8&,Ð
&21',&,216'·(;(&8&,Ð

6·LQVWDOÃODUDQ  FDL[HV QXPHUDGHV SHU D GLVWULEXFLyUHJLVWUH VRWD HO VzO DPE OHV PHVXUHV
[[PP YHXUH3ODQV 

',$*5$0(6'(7$648(6,)$6(6'·(;(&8&,Ð

•

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


&DL[HVGHPHFDQLVPHVHQSDUHWV

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


6·LQVWDOÃODUDQOHVFDL[HVXQLYHUVDOVSHUDPHFDQLVPHVGH[PPHQHOVSXQWVDVVHQ\DODWV
FRPDSXQWVGH[DU[DVHJRQVSOD
•

JUDQGjULDGH[PPLHVYLJLODUjTXHHQILFDUHOVFDEOHVHOJUDXG·RFXSDFLyVLJXL
FRPDPj[LPXQDILGHIDFLOLWDUHOVHXHVWqVLIXWXUHVDPSOLDFLRQV

&DQDOHWHV

6·LQVWDOÃODUDQ FDQDOHWHV GH 39& FLUFXPYDOÃODQW O·LPPREOH XQLQW OHV FDL[HV GH GLVWULEXFLy
HQWHUUDGHV/DGLWDFDQDOHWDDQLUjSURYHwGDGHWDSDLOHVVHYHVPHVXUHVVHUDQ[PP
•

/DJUDQGjULDPtQLPDGHWXESHUPqVVHUjGHGLjPHWUHQRPLQDOPP(OVWXEVQRYLVLEOHV
HQSODHQWUHFDL[HVGHUHJLVWUHLFDL[HVGHPHFDQLVPHVVHUDQ
o

WXEVGHPPGHGLjPHWUHQRPLQDOTXDQV·HVFRPHWLQRFDL[HVDPEHOOV

o

WXEVGHPPVLV·HVFRPHWHQRFDL[HVDPEHOOVL

o

WXEVGHPPVLV·HVFRPHWHQRFDL[HVDPEHOOV

)UHJXHVHQSDUHWV

(VUHDOLW]DUDQOHVIUHJXHVFRUUHVSRQHQWVDODGLVWULEXFLyGHOORFVVHJRQVHOGLVVHQ\GHO6LVWHPD
GH&DEOHMDWSHUUHFROOLUHOVWXEVVHJRQVHVYDHVSHFLILFDUHQO·DSDUWDWDQWHULRU
o

/HVIUHJXHVYHUWLFDOVHVIDUDQSHUOHV]RQHVTXHPHQ\VGHWHULRULQO·RUQDPHQWDFLy
GHO·HGLILFL SDUWLQIHULRUGHOHVSDUHWV 

o

4XDQ KL KDJL FDL[HV GH PHFDQLVPHV FRQWLJHV D XQ FRVWDW L D O·DOWUH G·XQD
PDWHL[D SDUHW HV UHDOLW]DUj XQD ~QLFD IUHJD L HV IDUj XQ SHWLW SDV HQWUH HOV
FRVWDWVDO·DOWXUDGHOHVFDL[HVGHPHFDQLVPHV(OGLWSDVHVSURWHJLUjDPEWXE
GH OD JURVVRU HVSHFLILFDGD HQ O·HStJUDI DQWHULRU R VL QR Q·KL KD DPE WXE GHO
PDWHL[GLjPHWUHTXHHOWXEG·HVFRPHVDFRUUHVSRQHQW

352&(',0(176'·(;(&8&,Ð
(Q DTXHVW DSDUWDW HV SURSRUFLRQD D O·LQVWDOÃODGRU WRWV HOV SURFHGLPHQWV G·H[HFXFLy QRUPHV L
UHODFLyG·HLQHVKRPRORJDGHVSHUDODLQVWDOÃODFLyFRQQH[LyLFRGLILFDFLyGHOVLVWHPDGHFDEOHMDW
H[WUHWHVGHODQRUPDWLYD(1
,QVWDOÃODFLyGHOFDEOHMDW
7LUDGDGHFDEOHV
•

•

•

4XDQ HV UHDOLW]L OD WLUDGD GHO FDEOH HOV LQVWDOÃODGRUV KDXUDQ G·HYLWDU WRW WLSXV GH
WRUFHPHQWV L HVWLUDGHV DL[t FRP HOV UDGLV GH FXUYDWXUD LQIHULRUV D  FP 'H OD PDWHL[D
PDQHUDHVUHGXLUDQDOPtQLPSRVVLEOHHOVHQFUHXDPHQWVGHOVFDEOHVGHGDGHVDPEHOV
FDEOHVGHFRUUHQW
$OVDUPDULVGHGLVWULEXFLyGHOFDEOHMDWKRULW]RQWDOFDOGUjGHL[DUPGHPDUJHGHFDEOH
SHUSHUPHWUHHOVHXFRQQH[LRQDWDPEHOSDQHOO GLVWULEXwGRUFRUUHVSRQHQWLDO VHXWRUQ
SHUPHWUHHOPRYLPHQWIURQWDOGHOSDQHOOGLVWULEXwGRUXQYHJDGDUHDOLW]DWHOFRQQH[LRQDW
SHU D SRVVLEOHV PDQLSXODFLRQV IXWXUHV 7DPEp V·KDXUj GH SHUPHWUH HO PRYLPHQW GHO
SURSLDUPDUL
&DGD FDEOH KDXUj GH VHU HWLTXHWDW WDQW D O·H[WUHP GHO SDQHOO FRP D O·H[WUHP GH OD
URVHWD Ep DPE XQD EULGD R DPE XQ VLVWHPD VLPLODU VHJRQV OHV QRUPHV G·HWLTXHWDWJH
HVSHFLILFDGHV SHO GLUHFWRU G·REUD (Q DPEGyV H[WUHPV KD GH SRVDUVH OD PDWHL[D
QRPHQFODWXUD TXH OD GH OD URVHWD D TXq HV FRQQHFWD L TXH HV GHWDOOD HQ O·DSDUWDW GH
1RPHQFODWXUD L QRUPHV GH UHWRODFLy $L[t PDWHL[ pVUHFRPDQDEOH TXH V·HWLTXHWLQ WRWV
HOVFDEOHVDOVHXSDVSHUOHVFDL[HVGHGLVWULEXFLy

&DQDOLW]DFLRQV
•

/HV FDL[HV GH UHJLVWUH L GLVWULEXFLy VHUDQ GH [[ L DQLUDQ HWLTXHWDGHV VHJRQV
O·DSDUWDW1RPHQFODWXUDLQRUPHVGHUHWRODFLy

•

/·HVFRPHVD GH FDEOH GHV GH OHV FDL[HV GH UHJLVWUH D OHV FDL[HV GH PHFDQLVPHV HV
UHDOLW]DUjPLWMDQoDQWWXEFRUUXJDW/DJUDQGjULDPtQLPGHWXESHUPqVVHUjGHGLjPHWUH
QRPLQDOPP(OVWXEVHQWUHFDL[HVGHUHJLVWUHLFDL[HVGHPHFDQLVPHVV·LQGLTXHQDOD
WDXODDGMXQWD

7XEV&RUUXJDWV

3HUDODXQLyGHOHVFDL[HVGHPHFDQLVPHVDPEOHVGHGLVWULEXFLyV·XWLOLW]DUDQWXEVFRUUXJDWV
WLSXV)RUURSODVWGH'2%/(&$3$GHGLYHUVRVGLjPHWUHVQRPLQDOV LPP SHUDOD
GLVWULEXFLyHQKRULW]RQWDO

•

•

/D GLVWULEXFLy GHOV FDEOHV SHU O·LPPREOH HV UHDOLW]DUj PLWMDQoDQW FDQDOHWD GH 39&
HQWHUUDGDVRWDHOVzO VHJRQVO·HVWqVTXHV·LQGLFDHQHOVSODQV /DGLWDFDQDOHWDVHUjG·XQ

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/




'LjPHWUH7XEV
PP
PP
PP
•

1RPEUHGHFDL[HVHVFRPHVHV
RFDL[HV
RFDL[HV
RFDL[HV

7RWHV OHV FDQDOLW]DFLRQV KDQ GH TXHGDU HWLTXHWDGHV L VDEHU TXLQV FDEOHV SDVVHQ SHU
FDGDVFXQDG·HOOHV$O·HIHFWHO·LQVWDOÃODGRUXQYHJDGDDFDEDGDODLQVWDOÃODFLyHQWUHJDUj
D OD GLUHFFLy G·REUD XQV SODQV HQ QHW HQ HOV TXH HV UHFXOOL WRWD DTXHVWD LQIRUPDFLy
VXSRUWSDSHULDU[LXPDJQqWLF 

$OWUHVGHWDOOV
•

/D FRQQH[Ly GHOV HOHPHQWV GH OD [DU[D L FRPXQLFDFLRQV D OHV SUHVHV GHO VLVWHPD GH
FDEOHMDWHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWIDOTXHVIOH[LEOHVGHFDEOHGHTXDWUHSDUHOOVEDODQFHMDW
VHQVH DSDQWDOODU DFDEDW HQ FRQQHFWRUV 5-  FDWHJRULD  L FHUWLILFDWV FODVVH ' /D
ORQJLWXGPj[LPDGHOVIDOTXHVQRKDGHVHUVXSHULRUDOVP

•

,JXDOPHQWV·HVWDEOHL[TXHO·DOLPHQWDFLyGHOVDUPDULVGHSODQWDKDGHSURFHGLUHOVSURSLV
HQGROOVGHVXEPLQLVWUDPHQWHOqFWULFGLVSRQLEOHVDOHVGHSHQGqQFLHVRQV·XELFDUDQ

&RQQH[LyGHOHVURVHWHV
•

/DFRQQH[LyGHOVFDEOHVDODURVHWDHVUHDOLW]DUjSDUHOODSDUHOOVHJRQVODFRQILJXUDFLy
GHOSLQHMDWGHOHVURVHWHV LQGLFDWDQWHULRUPHQWVHQWHVWULFWDPHQWQHFHVVDULQRGHVWUHQDU
FDGDVFXQ GHOV TXDWUH SDUHOOV PpV GH  PP ILQV D OD VHYD FRQQH[Ly HQ HO SLQ
FRUUHVSRQHQWGHODURVHWD

•

(O FDEOH QR HV SHODUj SHUTXq OD VHYD FRQQH[Ly KDXUj GH IHUVH DPE HO VLVWHPD GH
GHVSODoDPHQWG·DwOODQWHYLWDQWTXHHOVILOVTXHGLQWHQVRVHQODVHYDFRQQH[LyDODURVHWD

•

$EDQVG·LQVHULUHOVILOVHQOHVURVHWHVFDOFRPSURYDUTXHV·KDQFROÃORFDWHOVILOVVHJRQVHO
FRGL GH FRORUV LQGLFDW HQ O·DSDUWDW GH &21),*85$&,Ð '(/ 3,1(-$7 '( 526(7(6 GH
O·DSDUWDW,,,GHO3OHFGH&RQGLFLRQV

•

8QYHJDGDUHDOLW]DGHVOHVFRQQH[LRQVGHOVFDEOHVDOHVURVHWHVFDOGUjIL[DUOHVDODFDL[D
GHGDGHVWHQLQWHVSHFLDODWHQFLySHUTXqHOFDEOHQRSDWHL[LWRUFHPHQWV

•

$O·~OWLPHVSURFHGLUjDO·HWLTXHWDWJHGHOHVURVHWHVVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGRQDGHV
HQO·DSDUWDWGH1RPHQFODWXUDLQRUPHVGHUHWRODFLy

&RQQH[LyGHOVSDQHOOVGLVWULEXwGRUV
&RQVLVWHL[HQODFRQQH[LyGHOFDEOHMDWKRULW]RQWDODOVSDQHOOVGHGLVWULEXFLyXELFDWVDOVDUPDULVGH
SODQWD L O·DUPDUL SULQFLSDO G·HGLILFL (O SURFHGLPHQW GH FRQQH[Ly GHO GLW FDEOH DOV SDQHOOV pV HO
VHJHQW
•

8Q YHJDGD ORFDOLW]DW D O·DUPDUL XQ FDEOH VHJRQV OHV HVSHFLILFDFLRQV UHIOHFWLGHV HQ
O·DSDUWDWG·,167$/Ã/$&,Ð'(3$17$,;$7+25,7=217$/HVSURFHGLUjDODSUHSDUDFLy
GHO FDEOH SHU D OD VHYD SRVWHULRU FRQQH[Ly DO SDQHOO GH OD PDWHL[D PDQHUD TXH HQ
O·DSDUWDWGHFRQQH[LyGHOHVURVHWHV

•

(O FDEOH QR HV SHODUj SHUTXq OD VHYD FRQQH[Ly KDXUj GH IHUVH DPE HO VLVWHPD GH
GHVSODoDPHQWG·DwOODQWHYLWDQWTXHHOVILOVTXHGLQWHQVRVHQODVHYDFRQQH[LyDODURVHWD

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


•

•

•

/D FRQQH[Ly GHOV FDEOHV DOV SDQHOOV HV UHDOLW]DUj SDUHOO D SDUHOO DPE OD PjTXLQD GH
SUHFLVLy LQGLFDGD SHO GLUHFWRU G·REUD L VHJRQV OD FRQILJXUDFLy GRQDGD SHU HOO HVSLILDW
HVWULFWDPHQWQHFHVVDULQRGHVWUHQDUFDGDVFXQGHOVTXDWUHSDUHOOVVPpVGHPPILQVD
ODVHYDFRQQH[LyHQHOSLQFRUUHVSRQHQWGHOSDQHOO

1250(6'(5(72/$&,Ð'(/63$1(//6
3DQHOOVGH7HOHIRQLD
(OVSDUHOOVTXHDUULEHQGHODFHQWUDOHWDHQPjQHJXHVDO·DUPDULHVFROÃORTXHQDOSDQHOOVXSHULRU
GHFDWHJRULDFRUUHVSRQHQWFRPHQoDQWSHUO·HVTXHUUD

$EDQVG·LQVHULUHOVILOVHQOHVSUHVHVGHOVSDQHOOVFDOFRPSURYDUTXHV·KDQFROÃORFDWHOV
ILOV VHJRQV HO FRGL GH FRORUV LQGLFDW HQ O·DSDUWDW GH &21),*85$&,Ð '(/ 3,1(-$7 '(
526(7(6

•

/DUHWRODFLyGHOVSDQHOOVHQTXqHVFRQQHFWHQHOVFDEOHVGHOWURQFDOpVODVHJHQW
o

$O·~OWLPXQYHJDGDUHDOLW]DGHVOHVFRQQH[LRQVHVIL[DUDQHOVFDEOHVDODSDUWSRVWHULRU
GHO·DUPDULLHVSURFHGLUjDO·HWLTXHWDWJHGHOHVSUHVHVGHOSDQHOOGLVWULEXwGRUVHJRQVOD
FRGLILFDFLyLQGLFDGDSHUODGLUHFFLyG·REUD

1GHO·H[WHQVLyDPEXQD´7µ

([HPSOH

,QVWDOÃODFLyGHO·HOHFWUzQLFDGH[DU[D
4XDQWDOFRQFHQWUDGRU(WKHUQHWV·XELFDUjDO·DUPDULGHFDEOHMDWDODSDUWVXSHULRUSHUVREUHGH
WRWVHOVSDQHOOV
3HU D OHV WDUJHWHV GH [DU[D pV QHFHVVDUL FRQVLGHUDU OD LQWHUYHQFLy G·XQ WqFQLF H[SHUW D OD VHYD
LQVWDOÃODFLyLFRQILJXUDFLy
7RWV HOV FRPSRQHQWV HOHFWUzQLFV HVPHQWDWV FRQFHQWUDGRU L WDUJHWHV V·HQWUHJDUDQ DPE OD
GRFXPHQWDFLyFRPSOHWDSHUDOVHX~VLFRQILJXUDFLy
120(1&/$785$,1250(6'(5(72/$&,Ð
1RUPHVGHUHWRODFLyGHOHVURVHWHV

3DQHOOGHOVXEVLVWHPDKRULW]RQWDO

/HVFDL[HVLURVHWHVGHOVLVWHPDGHFDEOHMDWHVUHWRODUDQGHODPDQHUDVHJHQW
•





/HVURVHWHVGLQVOHVFDL[HVHVUHWRODUDQGHODIRUPDVHJHQW
o

/DURVHWDGHO·HVTXHUUDGHODFDL[DVHUjODURVHWD$

o

/DURVHWDGHODGUHWDGHODFDL[DVHUjODURVHWD%

([HPSOH

3HUIHUXQDGLVWULEXFLyOzJLFDLIjFLOG·XWLOLW]DU GHOHV ERTXHVGHOVSDQHOOVGHOVLVWHPD GHFDEOHMDW
OHVURVHWHVHVFRQQHFWDUDQDOSDQHOOVHJXLQWO·RUGUHVHJHQW
•

/HV URVHWHV HV FRQQHFWHQ D OHV ERTXHV GHOV SDQHOOV VHJRQV HO QRPEUH G·RUGUH GH OHV
FDL[HVTXHOHVFRQWHQHQLFRPHQoDQWG·HVTXHUUDDGUHWDDOSDQHOO

•

3ULPHUHVSRVDODURVHWD$LGHVSUpVOD%GHFDGDFDL[D([HPSOH


•

/DUHWRODFLyGHOHVURVHWHVHVFRPSRQGH
o

(OQ~PHUR GHODFDL[D  /DQXPHUDFLyHVIDUjDPEGRVGtJLWV MD
TXHQRHVSDVVDGHSXQWVGH[DU[D

o

/DOOHWUDGHODURVHWD $R% 


1RUPHVGHUHWRODFLyGHOHVFDQDOLW]DFLRQV
(Q OHV FDQDOLW]DFLRQV HV UHWRODUDQ OHV FDL[HV GH GLVWULEXFLy HOV WXEV FRUUXJDWV L OHV FDQDOHWHV GH
39&
•

([HPSOHHQODFDL[DQ~PHUR

5HWRODFLyGHOHVFDL[HVGHGLVWULEXFLyGHFDQDOLW]DFLRQV

7RWHVOHVFDL[HVHVUHWRODUDQDODVHYDWDSDLDOVHXLQWHULRUDPEGXHVOOHWUHVLXQQRPEUHGH
GRVGtJLWVGHODIRUPDVHJHQW
o

8QQRPEUHGHGRVGtJLWVTXHUHSUHVHQWDHOQRPEUHG·RUGUHGHODFDL[DGLQVOD
SODQWD

$L[tODFLQTXHQDFDL[DTXHHVUHWROLDODSODQWDDQLUjUHWRODGDGHODPDQHUDVHJHQW
•

5HWRODFLyGHOVWXEVRFDQDOHWHVGH39&HQODVHYDHVFRPHVDHQOHVFDL[HVGHGLVWULEXFLy

(OVWXEVLFDQDOHWHVGH39&HQODVHYDHVFRPHVDDOHVFDL[HVGHGLVWULEXFLyLGHPHFDQLVPHV
DQLUDQ UHWRODWV MDVLJXL DPEXQD EULGD R XQ DGKHVLX VHJRQV OHV LQGLFDFLRQV GH OD GLUHFFLy

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/
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G·REUD HQDPEGyVH[WUHPVDPEXQUqWROTXHVHUjHOPDWHL[TXHHOGHODFDL[DTXHKLKDHQ
O·DOWUHH[WUHPGHOWXERFDQDOHWD
([HPSOH


/·LQVWDOÃODGRU XQ YHJDGD DFDEDGD OD LQVWDOÃODFLy GHO VLVWHPD GH FDQDOLW]DFLRQV HQWUHJDUj D OD
GLUHFFLyG·REUDXQVSODQVHQQHWHQHOTXHDSDUHL[HUDQWRWHVOHVFDL[HVLWXEVDPEHOVVHXVUqWROVL
HQHOTXHDPpVDPpVHVWLJXLQUHIOHFWLWVOHVJUDQGjULHVGHOVGLjPHWUHVGHOHVFDL[HVLHOVWXEV

3/(&'(&21',&,216'(7(/(&2081,&$&,216&$%/(-$7(6758&785$/


