DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

Memòria

MEMÒRIA

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

1

Memòria

ÍNDEX

ANTECEDENTS .......................................................................................................... 3
OBJECTE DEL PROJECTE ....................................................................................... 3
CONDICIONANTS GENERALS DELS TREBALLS ................................................... 3
DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES ................................................................................ 3
DETALL DE LES ACTUACIONS A REALITZAR ....................................................... 4
SERVEIS AFECTATS ............................................................................................... 12
JUSTIFICACIÓ DE PREUS ...................................................................................... 12
DIVISIÓ EN LOTS ..................................................................................................... 13
SEGURETAT I SALUT ............................................................................................. 13
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ................................................................. 13
PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ ........................................... 13
REVISIÓ DE PREUS ................................................................................................. 13
DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA ...................................................................... 13
DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE ..................................................... 13
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ................................................... 14

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

2

Memòria

ANTECEDENTS

La Geltrú
Molí de Vent
Nucli Antic
Prat de Vilanova
Ribes Roges
Sant Joan
Santa Maria

En abril de 2021 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promou la redacció d’un projecte d’obra que permeti
millorar l’estat de la via pública en alguns vials del municipi que han patit una degradació amb el pas del
temps.
El punt de partida són uns llistats d’incidències rebudes a l’ajuntament des de diferents actors com poden
ser el propis veïns, la policia local i comunicacions d’altres departaments del propi ajuntament.
Aquest projecte consisteix en els treballs de reparació de paviment i escocells d’arbres en voreres i
arranjament de llambordes i asfalt en calçades. Són paviments desgastats o aixecats per arrels d’arbres i el
pas de vehicles, potencialment perillosos a la caiguda de les persones usuàries o accidents.

10
1
3
11
8
6
11
87

CONDICIONANTS GENERALS DELS TREBALLS
Tots els treballs es realitzaran a la via pública i per tant s’haurà de tenir especial cura amb la senyalització
de l’àmbit de treball i la protecció de seguretat cara als vianants i vehicles que circulin per l’entorn.
Totes les actuacions es planificaran amb la direcció facultativa abans de procedir a la seva execució ja que

OBJECTE DEL PROJECTE

serà molt important esbrinar el motiu que ha provocat el deteriorament del paviment existent (arrels,
Inicialment es va fer a mode d’avantprojecte una revisió de les 307 incidències detectades per tal de

fuites de canalitzacions, accés de vehicles a zones no previstes, etc) i així garantir que amb la reparació

classificar‐les en funció de la seva importància i quantificar‐les econòmicament per tal d’escollir la millor

actual no es reproduirà el mateix fenomen.

estratègia de reparació amb les diferents partides econòmiques de que es vagin dotant per a manteniments
Un cop adjudicats els treballs es convocarà una reunió per planificar els treballs de cara a optimitzar la

de la via pública.

maquinària i per a minimitzar el temps d’afectació als veïns.
Un cop filtrades les que es corresponien a l’objecte del present projecte es van definir una classificació de
les incidències en 3 tipus en funció de l’estat de cadascuna i del risc que presenta el seu ús front al ciutadà:

Moltes reparacions requereixen treballs de jardineria i abans d’iniciar les obres, els tècnics municipals de

Greu, Important i Lleu.

l’Ajuntament definiran un procediment per a la autorització a tallar arrels o eliminar arbres en cas que fos
necessari.

També s’ha afegit al projecte la execució de 6 guals de vianants adaptats per a les persones amb mobilitat
reduïda coincidents amb els àmbits on són més necessaris la seva execució per motius de mobilitat

DIRECTRIUS URBANÍSTIQUES

accessible.
L’objectiu del present projecte és reparar els paviments de la via pública i per tant s’hauran de reposar amb
El resultat són 87 actuacions distribuïdes per els diferents barris de la ciutat.
BARRI
Aragai
Armanyà
Barri de Mar
Casernes
Centrevila
Collada‐Sis Camins
Fondo Somella

NÚM. INCIDÈNCIES
4
1
14
1
4
8
5
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els mateixos materials o de característiques molt similars.
La secció tipus en voreres es composarà de una base de formigó magre de 15cm de gruix i una paviment de
panot de 20x20x4cm amb dibuix de quatre pastilles col∙locat a la estesa amb beurada de ciment Portland.
Com a excepció es mantindrà el mateix paviment en cas de llosses, llambordes o reparacions inferiors a un
metre quadrat.
La secció tipus en calçades es composarà de una base de formigó de 20cm de gruix, una capa intermèdia de
7cm i una capa de rodadura amb àrid granític de 5cm. Les capes de MBC s’aniran executant en sobreamples
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 Temps d’execució 2 dies

de 20cm respecte a la base de formigó o capa inferior. Coma a excepció es podrà fer servir formigó en sec
compactat en humit en petites actuacions, i es podrà col∙locar una única capa de 6c de MBC granítica en
carrils d’estacionaments directament sobre el formigó.

5. Carrer Roger de Llúria nº1
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels dels arbres i execució de 6
escocells.

Els guals deprimits per a persones amb mobilitat reduïda s’executaran segons el model vigent a

 Superfície actuació 18 m2

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’amplada variable definida a projecte.

 Acabat paviment de panot 20x20cm

Un cop finalitzades les actuacions es reposarà la senyalització horitzontal igual a la existent, en unitats
complertes de places d’estacionament, passos de vianants o pictogrames.

 Temps d’execució 4 dies
6. Avinguda Torre del Vallès nº118
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels dels arbres, anul∙lació d’un

DETALL DE LES ACTUACIONS A REALITZAR
1. Avinguda del Terme nº10
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels de 4 arbres. S’hauran d’executar
els 4 escocells de mides reduïdes.
 Superfície actuació 7 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
2. Avinguda del Terme nº8
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels de 3 arbres. S’hauran d’executar
els 3 escocells de mides reduïdes. Una part del paviment afectat es reposarà sense haver de fer la demolició
de la base de formigó ja que es troba en bon estat.
 Superfície actuació 7 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
3. Carrer del Plàtans nº22
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels d’un arbre i execució d’escocell.
 Superfície actuació 8 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
4. Carrer dels Esculls nº2
Dos trams puntuals a reparar. Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels
d’un arbre i execució d’escocell i reparació d’un tram de vorera enfonsat a part.
 Superfície actuació 2 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm

escocell i reparació de 5 unitats existents.
 Superfície actuació 31 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 4 dies
7. Avinguda Torre del Vallès nº4
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels dels arbres. S’hauran d’executar
els 6 escocells de mides reduïdes. Una part del paviment es reposarà amb paviment de formigó.
 Superfície actuació 15 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
8. Carrer de l’Escorxador nº6
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels de 2 arbres. S’hauran d’executar
els 2 escocells de nou. Una part del paviment afectat es reposarà sense haver de fer la demolició de la base
de formigó ja que es troba en bon estat.
 Superfície actuació 8 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
9. Avinguda del Ferrocarril nº1
Reparar el paviment de panot i una part de la base de formigó en trams enfonsats o aixecats per les arrels
dels arbres. S’hauran d’anul∙lar 2 escocells existents.
 Superfície actuació 8 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
10. Passeig Voramar s/n
S’hauran de reparar les lloses de formigó i una part de la base de formigó. També s’hauran de refer 2
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escocells que es troben afectats.

16. Carrer del Garbell nº33

 Superfície actuació 15 m2

Reparar la vorera de panot i la seva base de formigó aixecada per les arrels dels arbres. S’hauran de refer

 Acabat paviment de llosa 50x50cm

els 3 escocells afectats.
 Superfície actuació 15m2

 Temps d’execució 2 dies

 Acabat paviment de panot 20x20cm

11. Carrer de les Dunes nº6

 Temps d’execució 2 dies

Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecades per les arrels de 2 arbres. S’hauran d’executar
els 2 escocells de mides reduïdes.

17. Carrer dels Esculls nº2

 Superfície actuació 10 m2

Reparar el paviment de panot de la vorera aixecat per les arrels dels arbres. S’hauran de refer els 5 escocells

 Acabat paviment de panot 20x20cm

afectats de mides reduïdes.

 Temps d’execució 2 dies

 Superfície actuació 30 m2

12. Carrer del Xartell nº24

 Acabat paviment de panot 20x20cm

Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecades per les arrels de 2 arbres. S’hauran d’executar
els dos escocells existents de nou.
 Superfície actuació 12 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies

 Temps d’execució 3 dies
18. Carrer de l’Estaca nº68
Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels dels arbres. S’hauran de
refer els 2 escocells afectats.
 Superfície actuació 6 m2

13. Carrer del Trill nº15
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecades per les arrels de 3 arbres i refer els 3 escocells

 Acabat paviment de panot 20x20cm

afectats.

 Temps d’execució 2 dies
 Superfície actuació 6 m2

19. Carrer del Rei Jaume I nº11

 Acabat paviment de panot 20x20cm

S’haurà de reparar el paviment de llambordes existents que es mouen degut al pas de vehicles i girs al

 Temps d’execució 2 dies

coincidir amb la cantonada. Previsiblement la base de formigó es troba en bon estat i s’aprofitaran la

14. Carrer de Juan Sebastián Elcano nº17

majoria de llambordes.

Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecades per les arrels de 2 arbres. S’hauran d’executar

 Superfície actuació 15 m2

els dos escocells existents de nou.

 Acabat paviment de llambordes

 Superfície actuació 20 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
15. Avinguda de l’Aragai nº22

 Temps d’execució 3 dies
20. Passeig Voramar s/n
Reparació de paviment de llosses de formigó coincidint amb un canvi de pendents en el paviment.
S’aprofitarà per executar una junta de dilatació que permeti absorbir petits moviments de les peces.

Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecats per les arrels dels arbres. S’haurà de refer un
 Superfície actuació 10 m2

dels escocells existents.
 Superfície actuació 10 m2

 Acabat paviment llosa de formigó

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Temps d’execució 2 dies

 Temps d’execució 2 dies
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Reparar la vorera de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels de 2 arbres. S’hauran

S’hauran de retirar les 3 soques tallades anteriorment i reposar la vorera de panot i base de formigó on

d’executar de nou els 2 escocells afectats.

estaven els escocells.

 Superfície actuació 15 m2

 Superfície actuació 8 m2

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Temps d’execució 2 dies

 Temps d’execució 2 dies

22. Carrer de l’Urgell nº3

27. Carrer de Cristòfol Raventós nº1 A

Vorera molt afectada per les arrels dels arbres. Es repararà el paviment de panot i la base de formigó a les

Reparar el paviment de llosses de formigó i la seva base aixecades per les arrels dels dos arbres als costats

zones afectades, però en els trams on no hi hagi fanals ni guals s’executaran escocells correguts.

del pas de vianants que comunica amb la plaça dels alumnes obrers. Es preveu que es puguin reposar les

 Superfície actuació 60 m2

mateixes llosses retirades.

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Superfície actuació 2 m2

 Temps d’execució 5 dies

 Acabat paviment de llosses de formigó

23. Carrer dels Llorers s/n
S’hauran d’anul∙lar 3 escocells i reparar el paviment de panot afectat i la seva base de formigó.
 Superfície actuació 5 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
24. Carrer de les Mimoses nº9
Gran actuació a realitzar al llarg de tot el carrer. S’hauran d’anul∙lar 20 escocells on ja no hi ha arbres i
reparar altres trams de vorera de panot i base de formigó on falta el paviment o està aixecat per les arrels

 Temps d’execució 1 dia
28. Rambla de Joan Baptista Pirelli nº60
Vorera afectada per les arrels dels arbres. Es repararà el paviment de panot i la base de formigó a les zones
afectades, però en els trams on no hi hagi fanals ni guals s’executaran escocells correguts.
1. Superfície actuació 30 m2
2. Acabat paviment de panot 20x20cm
3. Temps d’execució 3 dies
29. Carrer de Marcel∙lina Jacas nº5
S’ha de reparar la vorera de panot i la base de formigó que es troba enfonsada, possiblement per

dels arbres.
 Superfície actuació 60 m2

l’estacionament de vehicles sobre la vorera.

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Superfície actuació 30 m2

 Temps d’execució 10 dies

 Acabat paviment de panot 20x20cm

25. Carrer de Ramon Muntaner nº5
S’hauran de reparar trams de vorera enfonsats o aixecats per les arrels dels arbres. S’executarà nova base
de formigó i paviment de panot. S’hauran de refer 2 escocells afectats a la zona.
 Superfície actuació 16 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 3 dies
26. Camí del Fondo Somella nº1 B

 Temps d’execució 3 dies
30. Carrer del Doctor Zamenhof nº57
S’ha de reparar la vorera i la base de formigó aixecats per les arrels dels arbres del costat de l’escola,
mantenint sempre els 140cm d’amplada. A partir d’aquí es faran escocells correguts connectant els arbres
de dos en dos. També s’haurà de fer la demolició del carril bici existent, amb capa de rodadura de MBC i
capa base de formigó, i rebliment de terres posterior per deixar‐ho a la mateixa cota que la vorera.
 Superfície actuació 140 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm i terres
 Temps d’execució 10 dies
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 Temps d’execució 8 dies

31. Carrer de Sebastià Gumà nº17
S’haurà de reparar el paviment de panot de la vorera i la base de formigó al voltant d’un arbre. Les arrels
han aixecat el paviment i han mogut 3 peces de la vorada que s’hauran de col∙locar de nou. També s’haurà

36. Carrer Meridional nº15
S’han d’executar 4 guals nous adaptats per a PMR, un d’ells en forma de cantonada.

de refer l’escocell malmès.

 Superfície actuació 15 m2
 Superfície actuació 6 m2

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Temps d’execució 6 dies

 Temps d’execució 2 dies
32. Passeig Voramar nº11

37. Carrer de Lleida nº3
S’haurà d’executar tota la vorera nova. S’ha de canviar la vorada i col∙locar rigola inexistent. També es farà

Reparació de paviment de llosses de formigó coincidint amb un canvi de pendents en el paviment.

la substitució de vorera de panot i base de formigó que es troba enfonsada en trams per el pas de vehicles

S’aprofitarà per executar una junta de dilatació que permeti absorbir petits moviments de les peces.

sobre aquesta.

 Superfície actuació 5 m2

 Superfície actuació 45 m2

 Acabat paviment llosa de formigó

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Temps d’execució 1 dia

 Temps d’execució 8 dies

33. Carrer de Ca l’Escoda nº2
S’ha de reparar la vorera de panot i la base de formigó que es troba enfonsada, coincidint amb la transició

38. Carrer d’Alexandre Cabanyes nº34
S’han de reparar dos zones de vorera de panot i la base de formigó que es troba enfonsada.

vorera‐edifici. Aquesta actuació s’haurà de fer en 2 meitats degut a la quantitat de persones que

 Superfície actuació 3 m2

accedeixen al centre comercial.

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Superfície actuació 6 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 4 dies
34. Camí del fondo Somella nº5
S’haurà de retirar una soca tallada anteriorment i reposar la vorera de panot i base de formigó on estava els
escocells i el paviment de panot i base de formigó dels voltants.
 Superfície actuació 16 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
35. Plaça d’Adarrò nº1

 Temps d’execució 2 dies
39. Carrer del Llimonet nº26
S’hauran de reparar un tram de vorera en mal estat i la base de formigó. També s’haurà de reparar una part
de la calçada.
 Superfície actuació 20 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 3 dies
40. Plaça de la Fàbrica Nova nº19
Reparació de dos zones de la plaça on s’ha enfonsat lleugerament el paviment de lloses de formigó on
també s’haurà de sanejar la base de formigó.

S’han d’executar 2 guals nous adaptats per a PMR i s’haurà de pavimentar un tram de vorera al costat mar
per connectar el pas de vianants amb la resta del paviment del passeig.
 Superfície actuació 20 m2

 Superfície actuació 25 m2
 Acabat paviment de llosses de formigó de 40x40cm
 Temps d’execució 4 dies

 Acabat paviment de llosa de formigó de 40x40cm
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41. Avinguda del Garraf nº78
S’hauran de reparar diversos trams de vorera de paviment de panot i part de la base de formigó.

Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels dels arbres. S’hauran de
refer els 2 escocells afectats.

 Superfície actuació 15 m2

 Superfície actuació 10 m2

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Temps d’execució 3 dies

 Temps d’execució 2 dies

42. Avinguda Rocacrespa nº15

47. Carrer dels Roures s/n

Anul∙lar un escocell existent on s’havia tallat un arbre anteriorment amb base de formigó i paviment de

Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels dels arbres. S’hauran de

panot de 20x20cm.

refer els 4 escocells afectats i anul∙lar 1 escocell on ja es va tallar l’arbre.
 Superfície actuació 1 m2

 Superfície actuació 15 m2

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Temps d’execució 2 dies

 Temps d’execució 3 dies

43. Avinguda Rocacrespa nº10

48. Carrer de Juan Sebastian Elcano nº11

Anul∙lar un escocell existent on s’havia tallat un arbre anteriorment i reparar un tram de vorera al costat

S’hauran de reparar dos trams petits de vorera de paviment de panot que es troba en mal estat i s’ha

aixecat per les arrels, executant nova base de formigó i paviment de panot.

enfonsat. S’haurà de verificar el motiu de l’enfonsament per si hi hagués una fuita en alguna canalització de

 Superfície actuació 3 m2

serveis.

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Superfície actuació 3 m2

 Temps d’execució 2 dies

 Acabat paviment de panot 20x20cm

44. Avinguda Rocacrespa nº47
Reparació de calçada de paviment de MBC en una intersecció que es troba en mal estat. Coincideixen al

 Temps d’execució 1 dia
49. Carrer de Juan Sebastian Elcano nº17

mateix lloc 5 creuaments de calçada de serveis i un tram amb el ferm esgotat. S’hauria de fressar la zona i

Trams de vorera en mal estat que s’haurà de reparar. La part a tocar dels arbres i on la vorera es troba

executar una capa intermèdia més una capa de rodadura.

aixecada s’haurà de executar nova base de formigó. A la resta on únicament es troba en mal estat el

 Superfície actuació 36 m2
 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent
 Temps d’execució 1 dia
45. Passeig Marítim nº68
Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels dels arbres. S’hauran de
refer els 3 escocells afectats.
 Superfície actuació 10 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 2 dies
46. Camí del Fondo Somella nº1 A

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

paviment de peces de panot es substituirà per peces noves per a que quedi la vorera transitable. També es
reposaran els 3 escocells afectats en la execució dels treballs.
 Superfície actuació 20 m2
 Acabat paviment de panot de 20x20cm
 Temps d’execució 3 dies
50. Passeig del Carme nº31
S’ha de reparar la vorera que encara que es troba en bon estat es formen bassals en zona de pas de molts
vianants i terrasses de restaurants. S’haurà de substituir el panot i la base de formigó en tot tram necessari
fins poder executar noves pendents que permetin evacuar l’aigua. Si no fos possible es porcarà un punt baix
i s’executarà un embornal connectat a la xarxa de clavegueram.
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 Superfície actuació 40 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm
 Temps d’execució 5 dies

 Temps d’execució 4 dies
56. Carrer d’Albert Virella i Bloda nº14
S’han d’executar 4 guals nous adaptats per a PMR, tots en forma de cantonada.

51. Ronda Ibèrica nº200

 Superfície actuació 15 m2

Tram de vorera afectat per les arrels dels arbres. Es farà la demolició de la vorera per executar escocell

 Acabat paviment de panot 20x20cm

corregut entre tots els arbres afectats i es sanejarà la cantonada executant nova base de formigó i paviment
de panot.

 Temps d’execució 5 dies
57. Carrer de Tarragona s/n

 Superfície actuació 45 m2

S’han d’executar 1 gual nou adaptat per a PMR, davant del gual ja existent.

 Acabat paviment de panot de 20x20cm

 Superfície actuació 4 m2

 Temps d’execució 5 dies

 Acabat paviment de panot 20x20cm

52. Carrer de les Mèlies nº7 B
Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels dels arbres. S’hauran de
refer els 2 escocells afectats i anul∙lar 1 escocell on ja es va tallar l’arbre.
 Superfície actuació 10 m2

 Temps d’execució 2 dies
58. Carrer dels Til∙lers nº9
Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels dels arbres. S’hauran de
refer els 3 escocells afectats i anul∙lar 3 escocell més on ja es va tallar l’arbre.

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Superfície actuació 15 m2

 Temps d’execució 2 dies

 Acabat paviment de panot 20x20cm

53. Avinguda de l’Aragai nº40
Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels dels arbres. S’hauran de
refer els 4 escocells afectats.
 Superfície actuació 18 m2

 Temps d’execució 3 dies
59. Carrer de l’Alosa nº22
Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades segurament per les arrels dels arbres. No
hi ha cap escocell afectat.

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Superfície actuació 10 m2

 Temps d’execució 3 dies

 Acabat paviment de panot 20x20cm

54. Carrer de Lepant nº1
S’han d’executar 2 guals nous adaptats per a PMR en forma de cantonada.

 Temps d’execució 2 dies
60. Ronda Ibèrica nº6

 Superfície actuació 8 m2

Vorera existent de formigó en molt mal estat. Les arrels han aixecat completament la vorera però els guals i

 Acabat paviment de panot 20x20cm

les vorades es mantenen a la cota correcta. S’haurà de preveure una actuació de jardineria vista la

 Temps d’execució 4 dies

importància dels aixecaments. S’haurà de re‐perfilar per assegurar un gruix de 20cm. S’executarà escocell
corregut en la nova vorera.

55. Carrer del Bruc nº1
S’han d’executar 2 guals nous adaptats per a PMR en forma de cantonada.

 Superfície actuació 120 m2

 Superfície actuació 8 m2

 Acabat paviment de formigó

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Temps d’execució 5 dies
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61. Carrer de la Falç nº22

66. Carrer de Sitges nº56

Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels dels arbres. S’hauran de

Reparació puntual de calçada de paviment de MBC. Enfonsament puntual que caldrà repicar, regularitzar

refer els 2 escocells afectats.

amb formigó i finalment reposar executant una capa intermèdia més una capa de rodadura.

 Superfície actuació 8 m2

 Superfície actuació 2 m2

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

 Temps d’execució 3 dies

 Temps d’execució 2 dies

62. Carrer de l’Havana nº13

67. Carrer del Mig nº16

Reparació de dos punts localitzats de la calçada de paviment de MBC en el centre del carril de circulació.

Reparació de dos punts localitzats de la calçada de paviment de MBC un al voltant de una tapa de

S’hauria de fressar i reposar només la capa de rodadura.

clavegueram i l’altre tocant a la vorera. Aquest carrer té únicament una capa d’aglomerat sobre una base

 Superfície actuació 2 m2

de macadam. S’hauria de fressar i reposar només la capa de rodadura.

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

 Superfície actuació 6 m2

 Temps d’execució 1 dia

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

63. Carrer del Col∙legi nº19
Reparació puntual de calçada de paviment de MBC. Enfonsament puntual que caldrà repicar, regularitzar
amb formigó i finalment reposar executant una capa intermèdia més una capa de rodadura.
 Superfície actuació 2 m2

 Temps d’execució 1 dia
68. Rambla de l’Exposició nº99
Reparació de creuament de calçada mal executat que s’ha enfonsat. S’hauria de fressar la zona i executar
una capa intermèdia més una capa de rodadura.

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

 Superfície actuació 15 m2

 Temps d’execució 2 dies

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

64. Passeig Marítim nº73
Reparació de dos punts localitzats de la calçada de paviment de MBC en el centre del carril de circulació.
S’hauria de fressar i reposar només la capa de rodadura.
 Superfície actuació 2 m2

 Temps d’execució 1 dia
69. Avinguda de Francesc Macià nº161
Reparació de creuament de calçada mal executat que s’ha enfonsat. S’hauria de fressar la zona i executar
una capa intermèdia més una capa de rodadura.

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

 Superfície actuació 10 m2

 Temps d’execució 1 dia

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

65. Passeig del Carme nº34
S’haurà d’executar un tram de vorera nova per a connectar entre dos trams ja pavimentats. Es farà una

 Temps d’execució 1 dia
70. Carrer del Marquesat de Marianao nº4

excavació per a la caixa de la vorera, s’executarà un planxé de 20cm de gruix de formigó i s’acabarà amb

Reparació de quatre punts localitzats de la calçada de paviment de MBC del tram que passa sota les vies del

paviment de panot.

tren. S’hauria de fressar i reposar només la capa de rodadura.
 Superfície actuació 35 m2

 Superfície actuació 4 m2

 Acabat paviment de panot 20x20cm

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

 Temps d’execució 5 dies

 Temps d’execució 1 dia
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 Superfície actuació 5 m2

71. Ronda Ibèrica nº187
S’haurà de reparar un tram de calçada de paviment de MBC en mal estat. Es tracta del carril de sortida de

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

un estacionament de vehicles i per tant no té molta circulació per tant, es fressarà i reposarà únicament la

 Temps d’execució 1 dia

capa de rodadura.

76. Travessia de Sant Onofre nº1 Bis
 Superfície actuació 12 m2
 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent
 Temps d’execució 1 dia

72. Carrer d’Eugeni d’Ors nº8

Reparació de tota la calçada de paviment de MBC. Es fressarà amb forma de cunya als dos costats de la
calçada per afavorir que les noves capes quedin enrasades amb la rigola. S’haurà de reposar una capa
intermèdia més una capa de rodadura i tornar a pintar el carrer, muntant els elements d’urbanització
existents.

Reparació puntual de calçada de paviment de MBC aixecada per les arrels dels arbres. S’haurà de repicar la

 Superfície actuació 190 m2

zona afectada, tallar les arrels existents, regularitzar amb formigó i finalitzar amb una capa intermèdia i una

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

de rodadura de MBC.

 Temps d’execució 2 dies
 Superfície actuació 9 m2
 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent
 Temps d’execució 2 dies

73. Passeig Marítim nº104

77. Carrer dels Magatzems Nous nº9
Reparació de dos punts localitzats de la calçada de paviment de MBC un al voltant de una tapa de
clavegueram i l’altre una rasa de serveis finalitzada amb formigó. Aquest carrer té poc trànsit i únicament
s’hauria de fressar i reposar la capa de rodadura.

Tram de calçada de paviment de MBC a reparar en roderes enfonsades. Es poden distingir 4 zones de

 Superfície actuació 2 m2

roderes en que la capacitat portant del ferm es troba esgotada. S’haurà de fressar la zona i reposar el

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

paviment amb una capa intermèdia i una capa de rodadura.

 Temps d’execució 1 dia

 Superfície actuació 20 m2
 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent
 Temps d’execució 1 dia
74. Carrer de Santa Gertrudis nº1
Reparació puntual de calçada de paviment de MBC aixecada per les arrels dels arbres coincidint amb una

78. Carrer de les Canàries nº2
S’haurà de reparar el enfonsament existent a l’interior de l’aparcament de la estació de tren. El paviment
de MBC es troba en bon estat però s’ha enfonsat considerablement. S’haurà de fer la demolició de tot el
tram afectar, regularitzar amb formigó i executar el ferm nou amb una capa intermèdia més una capa de
rodadura.

plaça d’estacionament per a minusvàlids. S’haurà de repicar la zona afectada, tallar les arrels existents,

 Superfície actuació 30 m2

regularitzar amb formigó i finalitzar amb una capa intermèdia i una de rodadura de MBC S’haurà de

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

senyalitzar de nou l’estacionament.

 Temps d’execució 4 dies

 Superfície actuació 10 m2
 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent
 Temps d’execució 2 dies
75. Travessia de Sant Onofre nº1

79. Carrer de Santa Anna nº39
S’haurà de reparar el paviment de llambordes existents que es mouen degut al pas de vehicles i girs al
coincidir amb la cantonada. Possiblement la base de formigó no es troba en bon estat s’haurà de substituir.
S’aprofitaran la majoria de llambordes.

Reparació de creuament de calçada mal executat que s’ha enfonsat. S’hauria de fressar la zona i executar

 Superfície actuació 10 m2

una capa intermèdia més una capa de rodadura.

 Acabat paviment de llambordes
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 Temps d’execució 3 dies

 Acabat paviment llosa de formigó
 Temps d’execució 1 dia

80. Carrer del Gas nº34
Reparació de creuament de calçada en estat deficient. S’hauria de fressar la zona i executar una capa
intermèdia més una capa de rodadura.
També existeix un forat a la calçada tapar amb una xapa metàl∙lica on s’intueix la existència d’un registre.

85. Carrer dels Aiguamolls nº12
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels dels arbres. S’hauran d’executar 8
escocells de nou i substituir dues peces de vorada.
 Superfície actuació 4 m2

S’haurà de muntar una nova tapa resistent al pas de vehicles i reparar el paviment de MBC als voltants,

 Acabat paviment de panot 20x20cm

únicament amb una capa de rodadura..
 Superfície actuació 32 m2
 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

 Temps d’execució 2 dies
86. Carrer de les Xarxes nº5
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels dels arbres.

 Temps d’execució 2 dies

 Superfície actuació 13 m2

81. Avinguda Rocacrespa nº29

 Acabat paviment de panot 20x20cm

Reparar el paviment de panot i la seva base de formigó aixecades per les arrels dels arbres a la mateixa
parada del autobús. S’hauran de anul∙lar un escocell i retirar la soca de l’arbre que ja es va tallar.

 Temps d’execució 2 dies
87. Carrer de les Ones nº10

 Superfície actuació 8 m2

Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels dels arbres i un tram de vorada

 Acabat paviment de panot 20x20cm

que es troba en mal estat.
 Superfície actuació 14 m2

 Temps d’execució 3 dies

 Acabat paviment de panot 20x20cm

82. Carrer de Joaquím Mir nº19

 Temps d’execució 3 dies

Reparació de tota la calçada de paviment de MBC eliminant la franja de llambordes central. Es reposarà el
paviment amb una capa intermèdia i una capa de rodadura.
 Superfície actuació 270 m2

SERVEIS AFECTATS

 Acabat paviment de Mescla Bituminosa en Calent

L’objecte del present projecte consisteix en la reparació superficial de paviments i per tant no hi ha

 Temps d’execució 4 dies

previsió d’afectar a les canalitzacions de les diferents companyies de serveis.

83. Carrer de la Fitora nº15
Reparar el paviment de panot i la base de formigó aixecada per les arrels dels arbres. S’hauran d’executar
els 5 escocells de nou.
 Superfície actuació 17 m2
 Acabat paviment de panot 20x20cm

Hi ha sospites que alguns enfonsaments siguin provocats per una fuita a la canalització d’aigua
potable i per tant s’haurà de mantenir informat al Servei Municipal d’Aigües de Vilanova per si s’ha
de realitzar alguna reparació en la canonada en el moment de la execució dels treballs.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

 Temps d’execució 2 dies
84. Passeig Voramar nº7
Reparació de paviment de llosses de formigó que es troba en mal estat.

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC a la seva última
versió, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.

 Superfície actuació 6 m2
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DIVISIÓ EN LOTS

LOT 2

El present projecte és divisible en 2 lots, definits per el tipus de maquinària a utilitzar.

En funció d’aquest valor estimat, per obres amb import <150.000€, la classificació que s’ha d’exigir

El Lot 1 agrupa les actuacions 1 a 43, 45 a 61, 65, 79, 81 i 83 a 87, ja que totes són petites

als Contractistes per a presentar‐se a la licitació de les obres és la següent:

actuacions en voreres molt disperses que s’ha d’executar conjuntes per tal de garantir una

GRUP:

G

(Vials i pistes)

continuïtat, rendiments, seguretat i nivell de qualitat.

SUBGRUP:

4

(ferms de mescles bituminoses)

CATEGORIA :

1

(anualitat fins a 150.000 € PEC sense IVA)

El Lot 2 agrupa les actuacions 44, 62 a 64, 66 a 78, 80 i 82, que contenen unes demolicions i
pavimentació amb maquinària especialitzada de mescla bituminosa en calent, que té uns costos de
desplaçament molt elevats i que també s’han d’executar agrupades entre elles.

PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ
A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes es proposa un termini

SEGURETAT I SALUT

d’execució global dels treballs de 3 mesos executant els dos lots conjuntament.

D’acord amb la normativa vigent, en el present Projecte s’inclou un estudi de Seguretat i Salut en

El LOT 1 es preveu poder executar amb dos equips diferents de treball en 3 mesos.

el treballs, que forma part del mateix. El Pressupost de Seguretat i Salut és de 3.957,95 € iva no

El LOT 2 es preveu poder executar amb un únic equip en 15 dies.

inclòs, el que suposa un 2,66 % respecte al pressupost d’execució per contracte de l’obra. Aquest
pressupost es desglossa per als cada lot de la següent forma:
Lot 1 = 2.689,77 euros

REVISIÓ DE PREUS
En compliment de la legislació vigent, i per tractar‐se d’un contracte d’obra en que el termini
d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou en el projecte clàusula de revisió de

Lot 2 = 1.268,18 euros

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
A nivell orientatiu, els contractes d’obra es poden classificar en categories segons la seva quantia.
L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte, quan la durada
d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix, quan es

preus.

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn
tots els elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix la legislació
vigent.

tracte de contractes de durada superior.

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

LOT 1

El present projecte consta dels quatre documents següents:
En funció d’aquest valor estimat, per obres amb import <150.000€, la classificació que s’ha d’exigir
als Contractistes per a presentar‐se a la licitació de les obres és la següent:
GRUP:

G

(Vials i pistes)

SUBGRUP:

6

(sense qualificació específica)

CATEGORIA :

1

(anualitat fins a 150.000 € PEC sense IVA)
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PLÀNOLS
1.Situació actuacions

Despeses Generals (13 %) .................................................

4.170,88 €

Benefici Industrial (6 %) ......................................................

1.925,02 €

SUBTOTAL ..........................................................................

38.179,58 €

2. Actuacions (87 plànols)
3. Detalls d’Urbanització
PLEC DE CONDICIONS

IVA (21 %) .......................................................................

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PRESSUPOST

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) .............

8.017,71 €
46.197,29 €

OBRA COMPLETA
Pressupost d’Execució Material .......................................... 124.924,59 €

 AMIDAMENTS
 ESTADÍSTICA DE PARTIDES
 QUADRE DE PREUS Núm. 1

Despeses Generals (13 %) .................................................

16.240,20 €

Benefici Industrial (6 %) ......................................................

7.495,48 €

 QUADRE DE PREUS Núm. 2
 PRESSUPOSTOS PARCIALS

SUBTOTAL .......................................................................... 148.660,27 €

 RESUM DEL PRESSUPOST

IVA (21 %) .......................................................................

 PRESSUPOST GENERAL

31.218,66 €

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) ............. 179.878,93 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

El Pressupost d’Execució per Contracte, inclòs el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses

LOT 1

Generals i l’IVA del 21 % ascendeix a la quantitat de CENT SETANTA‐NOU MIL VUIT‐CENTS

Pressupost d’Execució Material .......................................... 92.840,91 €
Despeses Generals (13 %) ................................................... 12.069,32 €
Benefici Industrial (6 %) ......................................................

Vilanova i la Geltrú, juliol de 2021

5.570,45 €

SUBTOTAL .......................................................................... 110.480,68 €
IVA (21 %) .......................................................................

SETANTA‐VUIT Euros amb NORANTA‐TRES cèntims (179.878,93 €).

Autors del projecte

23.200,94 €

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) ............. 133.681,62 €

LOT 2

David Gonzalez Borrachero
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

Alfonso Santos Tapia
Enginyer d’Edificació

Pressupost d’Execució Material .......................................... 32.083,68 €
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ϭϮ
>Ă'ĞůƚƌƷ
ϯϱ
DĂƐŝĂEŽǀĂ
ϭ
DŽůşĚĞsĞŶƚ
ϵ
EƵĐůŝŶƚŝĐ
ϱ
WůĂĕĂĚĞůĂ^ĂƌĚĂŶĂ
ϱ
WƌĂƚĚĞsŝůĂŶŽǀĂ
ϭϲ
ZŝďĞƐZŽŐĞƐ
ϭϬ
^ĂŶƚ:ŽĂŶ
ϭϲ
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ
ϭϰ
dĂĐſ
ϭ

ϮϬϭ


DFWXDFLRQVQRIDFWLEOHV











d/WK>K'/
'ZEdh/M
'Zh
/DWKZdEd
>>h
ZWZd
ZWd/
'h>^
EK&d/>


EjD͘/E/E/^
ϭϵ
ϯϰ
ϴϭ
ϴϲ
ϯϭ
ϯϯ
ϭϱ
ϴ
ϯϬϳ

/DWKZdWD
ϰϬϬ͘ϳϱϬΦ
ϳϯ͘ϯϱϯΦ
ϭϬϵ͘ϯϬϯΦ
ϵϰ͘ϮϴϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
Ϯϭ͘ϮϮϬΦ
ϬΦ
ϲϵϴ͘ϵϬϲΦ
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ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŝŶĐŝĚğŶĐŝĞƐ'Zh^ƉĞƌďĂƌƌŝƐ






d/WK>K'/
'Zh
/DWKZdEd
>>h

EjD͘/E/E/^
ϯϰ
ϴϭ
ϴϲ
ϮϬϭ

ZZ/
ƌŵĂŶǇă
ĂƌƌŝĚĞDĂƌ
ĞŶƚƌĞǀŝůĂ
ŽůůĂĚĂͲ^ŝƐĂŵŝŶƐ
>Ă'ĞůƚƌƷ
DŽůşĚĞsĞŶƚ
EƵĐůŝŶƚŝĐ
WƌĂƚĚĞsŝůĂŶŽǀĂ
^ĂŶƚ:ŽĂŶ
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ

/DWKZdWD
ϳϯ͘ϯϱϯΦ
ϭϬϵ͘ϯϬϯΦ
ϵϰ͘ϮϴϬΦ
Ϯϳϲ͘ϵϯϲΦ
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/DWKZdWD
ϭϱ͘ϬϰϬΦ
ϱ͘ϰϮϳΦ
ϰϯ͘ϴϵϯΦ
ϭ͘ϲϬϳΦ
Ϯϰ͘ϭϳϯΦ
ϭϴ͘ϵϲϲΦ
ϭϮ͘ϰϮϭΦ
ϰϳ͘ϳϲϴΦ
ϭ͘ϮϱϲΦ
ϴ͘ϴϵϳΦ
ϭϬ͘ϲϴϱΦ
ϭϮ͘ϯϴϴΦ
Ϯϴ͘ϴϰϮΦ
ϭϮ͘ϲϵϯΦ
ϭϰ͘ϱϴϭΦ
ϭϳ͘ϬϯϵΦ
ϭ͘ϮϲϬΦ
Ϯϳϲ͘ϵϯϲΦ

'Zh
ϭ
ϯ
ϰ
Ϯ
ϭϬ
ϭ
Ϯ
ϰ
ϭ
ϲ
ϯϰ






/DWKZdWD
ϴϮϱΦ
ϯ͘ϰϴϰΦ
ϭϬ͘ϭϰϱΦ
ϯ͘ϮϮϵΦ
Ϯϵ͘ϯϳϯΦ
ϯ͘ϰϬϬΦ
ϴ͘ϳϳϴΦ
ϲ͘ϬϲϬΦ
ϱϮϴΦ
ϳ͘ϱϯϭΦ
ϳϯ͘ϯϱϯΦ



ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŝŶĐŝĚğŶĐŝĞƐ/DWKZdEdƉĞƌďĂƌƌŝƐ

ZZ/
ƌĂŐĂŝ
ƌŵĂŶǇă
ĂƌƌŝĚĞDĂƌ
ĂƐĞƌŶĞƐ
ĞŶƚƌĞǀŝůĂ
ŽůůĂĚĂͲ^ŝƐĂŵŝŶƐ
&ŽŶĚŽ^ŽŵĞůůĂ
>Ă'ĞůƚƌƷ
DŽůşĚĞsĞŶƚ
EƵĐůŝŶƚŝĐ
WůĂĕĂĚĞůĂ^ĂƌĚĂŶĂ
WƌĂƚĚĞsŝůĂŶŽǀĂ
ZŝďĞƐZŽŐĞƐ
^ĂŶƚ:ŽĂŶ
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ

/DWKZdEd
ϱ
ϭ
ϭϮ
ϭ
ϲ
ϴ
ϲ
ϭϰ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϳ
ϲ
ϲ
ϱ
ϴϭ

/DWKZdWD
ϳ͘ϳϳϲΦ
ϰ͘ϰϮϱΦ
Ϯϯ͘ϬϳϮΦ
ϳϳϮΦ
ϳ͘ϵϳϵΦ
ϭϯ͘ϳϱϰΦ
ϲ͘ϵϳϮΦ
ϭϬ͘ϮϰϱΦ
ϭ͘ϳϵϯΦ
ϭ͘ϭϲϬΦ
ϰϰϬΦ
ϳ͘ϬϱϮΦ
ϴ͘ϲϬϰΦ
ϳ͘ϬϱϱΦ
ϴ͘ϮϬϰΦ
ϭϬϵ͘ϯϬϯΦ

>>h
ϲ
ϭ
ϭϰ
ϭ
ϴ
ϰ
ϲ
ϭϭ
ϭ
ϲ
Ϯ
ϰ
ϱ
ϰ
ϵ
ϯ
ϭ
ϴϲ


/DWKZdWD
ϳ͘ϮϲϰΦ
ϭϳϳΦ
ϭϳ͘ϯϯϳΦ
ϴϯϱΦ
ϲ͘ϬϰϵΦ
ϭ͘ϵϴϯΦ
ϱ͘ϰϰϵΦ
ϴ͘ϭϱϬΦ
ϭ͘ϮϱϲΦ
ϯ͘ϳϬϰΦ
ϳϰϳΦ
ϭϭ͘ϵϰϴΦ
ϭϱ͘ϳϯϬΦ
ϰ͘ϬϴϵΦ
ϲ͘ϵϵϴΦ
ϭ͘ϯϬϰΦ
ϭ͘ϮϲϬΦ
ϵϰ͘ϮϴϬΦ


ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŝŶĐŝĚğŶĐŝĞƐ>>hƉĞƌďĂƌƌŝƐ

ZZ/
ƌĂŐĂŝ
ƌŵĂŶǇă
ĂƌƌŝĚĞDĂƌ
ĂƐĞƌŶĞƐ
ĞŶƚƌĞǀŝůĂ
ŽůůĂĚĂͲ^ŝƐĂŵŝŶƐ
&ŽŶĚŽ^ŽŵĞůůĂ
>Ă'ĞůƚƌƷ
DĂƐŝĂEŽǀĂ
DŽůşĚĞsĞŶƚ
EƵĐůŝŶƚŝĐ
WůĂĕĂĚĞůĂ^ĂƌĚĂŶĂ
WƌĂƚĚĞsŝůĂŶŽǀĂ
ZŝďĞƐZŽŐĞƐ
^ĂŶƚ:ŽĂŶ
^ĂŶƚĂDĂƌŝĂ
dĂĐſ




Núm Projecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
39
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Tipologia
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Voreres
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades

Llistat
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Estudi
Curs

Carrer
Avinguda del Terme
Avinguda del Terme
Carrer del Plàtans
Carrer dels Esculls
Carrer Roger de Lluria
Avinguda de la Torre del Vallès
Avinguda de la Torre del Vallès
Carrer de l'Escorxador
Avinguda del Ferrocarril
Passeig Voramar
Carrer de les Dunes
Carrer del Xartell
Carrer del Trill
Carrer de Juan Sebastian Elcano
Avinguda de l'Aragai
Carrer del Garbell
Carrer dels Esculls
Carrer de l'Estaca
Carrer del Rei Jaume I
Passeig Voramar
Avinguda de la Collada
Carrer de l'Urgell
Carrer dels Llorers
Carrer de les Mimoses
Carrer de Ramon Muntaner
Camí del Fondo Somella
Carrer de Cristòfol Raventós
Rambla de Joan Baptista Pirelli
Carrer de Marcel∙lina Jacas
Carrer del Doctor Zamenhof
Carrer de Sebastià Gumà
Passeig Voramar
Carrer de Ca l'Escoda
Camí del Fondo Somella
Plaça d'Adarrò
Carrer Meridional
Carrer de Lleida
Carrer d'Alexandre Cabanyes
Plaça de la Fàbrica Nova
Avinguda del Garraf
Avinguda Rocacrespa
Avinguda Rocacrespa
Avinguda Rocacrespa
Passeig Marítim
Camí del Fondo Somella
Carrer dels Roures
Carrer de Juan Sebastian Elcano
Carrer del Llimonet
Carrer de Juan Sebastian Elcano
Passeig del Carme
Ronda Ibèrica
Carrer de les Mèlies
Avinguda de l'Aragai
Carrer de Lepant
Carrer del Bruc
Carrer d'Albert Virella i Bloda
Carrer de Tarragona
Carrer dels Til∙lers
Carrer de l'Alosa
Ronda Ibèrica
Carrer de la Falç
Carrer de l'Havana
Carrer del Col∙legi
Passeig Marítim
Passeig del Carme
Carrer de Sitges
Carrer del Mig
Rambla de l'Exposició
Avinguda Francesc Macià
Carrer del Marquesat de Marianao
Ronda Ibèrica
Carrer d'Eugeni d'Ors

Portal
10
8
22
2
1
118
4
6
1
7
6
24
15
17
22
33
2
68
11
s/n
6B
3
s/n
9
5
1B
1A
60
5
57
17
11
2
5
1
15
3
34
19
78
15
10
47
68
1A
s/n
11
26
17
31
200
7b
40
1
1
14
s/n
9
22
6
22
13
19
73
34
56
16
99
161
4
187
8

Barri
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria
Prat de Vilanova
Ribes Roges
Aragai
Collada‐Sis Camins
Casernes
Barri de Mar
Prat de Vilanova
Prat de Vilanova
Fondo Somella
Fondo Somella
Ribes Roges
Aragai
Fondo Somella
Prat de Vilanova
Fondo Somella
La Geltrú
Prat de Vilanova
Collada‐Sis Camins
Armanyà
Santa Maria
Santa Maria
Ribes Roges
Santa Maria
La Geltrú
Barri de Mar
Ribes Roges
Collada‐Sis Camins
La Geltrú
Prat de Vilanova
Nucli Antic
Santa Maria
Ribes Roges
Barri de Mar
Centrevila
Ribes Roges
Sant Joan
La Geltrú
Collada‐Sis Camins
Collada‐Sis Camins
Collada‐Sis Camins
Barri de Mar
Santa Maria
Santa Maria
Ribes Roges
Casernes
Ribes Roges
Barri de Mar
Collada‐Sis Camins
Santa Maria
Aragai
Sant Joan
Sant Joan
Barri de Mar
Nucli Antic
Santa Maria
Aragai
La Geltrú
Fondo Somella
La Geltrú
Centrevila
Barri de Mar
Barri de Mar
La Geltrú
Centrevila
La Geltrú
Molí de Vent
Barri de Mar
Sant Joan
Barri de Mar

Urgència
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
GREU
GUALS
GUALS
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
GREU
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
IMPORTANT
GUALS
GUALS
GUALS
GUALS
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU

Aproximació cost
616,00 €
500,50 €
804,00 €
176,00 €
2.184,00 €
3.028,00 €
1.380,00 €
772,00 €
2.400,00 €
1.250,00 €
1.080,00 €
1.056,00 €
728,00 €
1.960,00 €
880,00 €
1.620,00 €
3.140,00 €
728,00 €
1.080,00 €
590,00 €
1.520,00 €
4.425,00 €
440,00 €
4.664,00 €
1.608,00 €
1.815,00 €
118,00 €
1.635,00 €
1.056,00 €
2.360,00 €
663,00 €
395,00 €
528,00 €
1.508,00 €
3.010,00 €
2.500,00 €
528,00 €
264,00 €
2.300,00 €
715,00 €
125,00 €
264,00 €
1.400,00 €
1.180,00 €
1.080,00 €
1.632,00 €
264,00 €
835,00 €
1.532,00 €
1.056,00 €
3.050,00 €
880,00 €
1.984,00 €
1.250,00 €
625,00 €
2.905,00 €
625,00 €
1.796,00 €
880,00 €
7.200,00 €
904,00 €
490,00 €
275,00 €
490,00 €
3.330,00 €
275,00 €
883,00 €
768,00 €
768,00 €
1.100,00 €
925,00 €
768,00 €

Comentaris
Reparar 7m2 de panot i base de formigó
Reparar 7m2 de panot i la meitat de la base de formigó
Reparar 8m2 de panot i base de formigó + refer 1 escocell
Reparar 2m2 paviment panot i base de formigó
Reparar 18m2 panot + base de formigó i refer 6 escocells
Reparar 31m2 de panot i base de formigó + refer 3 escocells
Reparar 15 m2 de panot i base de formigó + 1m2 de paviment de formigó
Reparar 8m2 de panot i 4m2 de base de formigó i refer 2 escocells
Reparar 40m2 de paviment de panot i anul∙lar 2 escocells
Reparar 15m2 de paviment de llosa formigó 50x50 + 5m2 de base de formigó i refer 2 escocells
Refer 10m2 de paviment de panot i base de formigó + 2 escocells
Reparar 12m2 de paviment de panot i base de formigó
Reparar 6m2 de panot i base de formigó al voltant de 2 escocells
Reparar 20 m2 paviment de panot i base de formigó + reparar 2 escocells
Reparar 10 m2 de vorera de panot amb base de formigó
Reparar 15m2 de panot i base de formigó + refer 3 escocells
Reparar 30m2 de panot i base de formigó + refer 5 escocells
Reparar 6m2 de paviment de panot i base de formigó + refer 2 escocells
Reparar 15m2 de paviment de llamborda a calçada
Reparar 10m2 de paviment de llosa formigó 50x50
Reparar 15m2 de paviment de panot amb base de formigó i refer 2 escocells
Afectats 60m2 de paviment de panot, reposar 15m2 amb base de formigó i executar escocell corregut a la resta
Anul∙lar 3 escocells i reparar 2m2 de panot amb base de formigó
Gran actuació. Anul∙lar 20 escocells + reparar 33m2 panot i base de formigó
Reparar 16m2 de paviment de panot i base de formigó + refer 2 escocells
Retirar 3 soques i refer 15m2 de vorera panot + base de formigó
Lloses de vorera afectades als dos escocells que limiten el pas de vianants. 2 m2 afectats però hi passa molta gent per accedir a la plaça alumnes obrers
Retirada de 30m2 de panot i base de formigó executant escocell corregut
Reparar 12m2 de paviment de panot i base de formigó
Reparar 20m2 de paviment de panot i base de formigó + refer 6 escocells
Paviment afectat per arrels d'arbre al voltant d'escocell d'uns 6m2, inclosa vorada 3ml
Reparar 5m2 de paviment de llosa formigó 50x50 + refer 1 escocell
Reparar 6m2 de paviment de panot amb base de formigó
Retirar 1 soca i refer e escocells amb 15m2 de vorera panot + base de formigó
Executar 2 guals prefabricats i pavimentar 20m2 actualment en terres
Executar 4 guals (3 prefabricats i 1 deprimit)
Reparar 6m2 de paviment de panot amb base de formigó
Reparar 3 m2 de paviment de panot i base de formigó
Reparar 25m2 de paviment de llosa de formigó de 40x40cm amb base de formigó
Reparar 10m2 de paviment de panot i 5 m2 de base de formigó
Anul∙lar 1 escocell
Anul∙lar 1 escocell i reparar 2m2 de panot amb base de formigó
Reparar 36m2 de paviment de MBC en calçada
Reparar 10m2 de paviment de panot i base de formigó + refer 3 escocells
Refer 2 escocells amb 10m2 de vorera panot + base de formigó
Reparar 14m2 de paviment de panot + base de formigó i refer 4 escocells
Reparar 3m2 de paviment de panot ratllat i base de formigó
Reparar 4m2 de paviment de panot i base de formigó + 5m2 de paviment de MBC
Reparar 14m2 de paviment de panot i base de formigó + refer 3 escocells
Reparar 12m2 de paviment de panot i base de formigó
Retirar 10m2 de vorera per fer escocell corregut i reparar 25m2 de vorera de panot i base de formigó
Reparar 10m2 de paviment de panot i base de formigó + refer 2 escocells
Reparar 18m2 de paviment de panot i base de formigó + refer 4 escocells
Executar 2 guals deprimits
Executar 1 gual deprimit
Executar 7 guals deprimits en cantonada petita
Executar 1 gual prefabricat de formigó
Reparar 14m2 de vorera de panot i base de formigó + anul∙lar 3 escocells + reparar 3 escocells
Reparació 10m2 de paviment de panot i base de formigó
Reparació de 120m2 de paviment formigó raspatllat en vorera a zona industrial
Reparar 8 m2 panot i base de formigó + refer 2 escocells
MBC dos reparacions d'1m2
MBC reparar enfonsament d'1m2
MBC dos reparacions d'1m2
Tram de vorera nova a executar de 35m2
MBC reparar enfonsament d'1m2
MBC dos reparacions d'1m2 i 4m2
Enfonsament de creuament de calçada 10m2
Enfonsament de creuament de calçada 10m2
MBC quatre reparacions d'1m2
MBC tram de 12m2 a reparar 1 capa
Creuament de calçada de 5 ml i bony al mig del carrer de 4m2 a sanejar

Núm Projecte
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Tipologia
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Calçades
Prat
Prat
Prat
Prat
Prat

Llistat
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
Curs

Carrer
Passeig Marítim
Carrer de Santa Gertrudis
Travessia de Sant Onofre
Travessia de Sant Onofre
Carrer dels Magatzems Nous
Carrer de les Canàries
Carrer de Santa Anna
Carrer del Gas
Avinguda Rocacrespa
Carrer de Joaquím Mir
Carrer de la Fitora
Passeig Voramar
Carrer dels Aiguamolls
Carrer de les Xarxes
Carrer de les Ones

Portal
104
1
1
1
9
2
39
34
29
19
15
7
12
5
10

Barri
Barri de Mar
La Geltrú
Sant Joan
Sant Joan
Barri de Mar
Barri de Mar
Nucli Antic
Barri de Mar
Collada‐Sis Camins
Centrevila
Prat de Vilanova
Prat de Vilanova
Prat de Vilanova
Prat de Vilanova
Prat de Vilanova

Urgència
IMPORTANT
GREU
IMPORTANT
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
GREU
GREU
GREU
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT

Aproximació cost
1.536,00 €
1.816,00 €
475,00 €
6.500,00 €
475,00 €
2.750,00 €
1.160,00 €
1.536,00 €
869,00 €
5.280,00 €
1.765,00 €
528,00 €
1.197,00 €
1.309,00 €
1.682,00 €

Comentaris
Tram de 20m2 per sanejar el paviment MBC polt deteriorat amb roderes enfonsades
Reparació MBC en estacionament plaça PMR aixecat per arrels, saneig inclòs
Reparació creuament MBC 6m2
Gran actuació de MBC en tot el passatge de 250m2
Dos reparacions d'1m2 puntual. No té sentit asfaltar el carrer. Possibilitat peatonalitzar‐lo amb projecte independent.
Reparació de 30m2 de paviment MBC dos capes i saneig previ
Reparació 10m2 de paviment de llambordea a calçada i base de formigó
Dos reparacions: 1m2 MBC puntual al centre de la calçada i creuament de calçada 20m2 en estat molt irregular
Retirar una soca i reparar 8m2 de paviment de panot i base de formigó en parada de bus
Reparació de 75m2 de paviment MBC en dues capes i+ reparació puntual de 5m2 de paviment de llamborda a calçada
17m2 de vorera amb base de formigó + refer 5 escocells
6m2 de vorera amb base de formigó
4m2 de vorera amb base de formigó + refer 8 escocells + 1ml de vorada
13m2 de vorera amb base de formigó
14m2 de vorera amb base de formigó + 10 ml de vorada

Annex 2 – Estudi de Seguretat i Salut
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

ESS 1 - Memoria
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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'HVSDW[SURIHVVLRQDO  ',3(LQJHQLHUtD6/3
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,GHQWLILFDFLyGHOHVREUHV
2EUHVGHPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





2EMHFWH
(O SUHVHQW (66 Wp FRP D REMHFWLX HVWDEOLU OHV EDVHV WqFQLTXHV SHU IL[DU HOV SDUjPHWUHV GH OD
SUHYHQFLy GH ULVFRV SURIHVVLRQDOV GXUDQW OD UHDOLW]DFLy GHOV WUHEDOOV G¶H[HFXFLy GH OHV REUHV GHO
3URMHFWHREMHFWHG¶DTXHVWHVWXGLDL[tFRPFRPSOLUDPEOHVREOLJDFLRQVTXHHVGHVSUHQHQGHOD/OHL
 L GHO 5'    DPE OD ILQDOLWDW GH IDFLOLWDU HO FRQWURO L HO VHJXLPHQW GHOV FRPSURPLVRV
DGTXLULWVDOUHVSHFWHSHUSDUWGHOV&RQWUDFWLVWDHV

(QHOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWV KDGXWDWHUPHXQHVWXGLDSURIXQGLWGHOVULVFRVLQKHUHQWVD
O H[HFXFLyGHO REUDLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVLFDXWHODUVFRQVHJHQWVSHUJDUDQWLUODVHJXUHWDWGH
OHVSHUVRQHVHQO H[HFXFLyGHOHVREUHVHQFRPSOLPHQWGHOTXHGHWHUPLQDOD/OHLGHOGHMXOLRO
GHO¶REUDS~EOLFDHQHOVHXDUWLFOHK 

'¶DTXHVWD PDQHUD V¶LQWHJUD HQ HO 3URMHFWH ([HFXWLX&RQVWUXFWLX OHV SUHPLVVHV EjVLTXHV SHU D OHV
TXDOV HOV &RQWUDFWLVWDHV FRQVWUXFWRUV SXJXLQ SUHYHXUH L SODQLILFDU HOV UHFXUVRV WqFQLFV L KXPDQV
QHFHVVDULV SHU D O¶DFRPSOLPHQW GH OHV REOLJDFLRQV SUHYHQWLYHV HQ DTXHVW FHQWUH GH WUHEDOO GH
FRQIRUPLWDWDOVHX3ODG¶$FFLy3UHYHQWLYDSURSLG¶HPSUHVDODVHYDRUJDQLW]DFLyIXQFLRQDOLHOVPLWMDQV
DXWLOLW]DUKDYHQWGHTXHGDUWRWDOOzUHFROOLWDO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWTXHKDXUjQGHSUHVHQWDUVHDO
&RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ IDVH G¶([HFXFLy DPE DQWHODFLy D O¶LQLFL  GH OHV REUHV SHU D OD
VHYDDSURYDFLyLO¶LQLFLGHOVWUjPLWVGH'HFODUDFLyG¶2EHUWXUDGDYDQWO¶$XWRULWDW/DERUDO

(QFDVGHTXqVLJXLQHFHVVDULLPSOHPHQWDUPHVXUHVGHVHJXUHWDWQRSUHYLVWHVHQHOSUHVHQW(VWXGLD
SHWLFLy H[SUHVVD GHO FRRUGLQDGRU GH VHJXUHWDW L VDOXW HQ IDVH G H[HFXFLy GH O REUD HO FRQWUDFWLVWD
HODERUDUjHOFRUUHVSRQHQWDQQH[DO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO REUDTXHGHVHQYROXSDUjLGHWHUPLQDUj
OHV PHVXUHV GH VHJXUHWDW D GXU D WHUPH DPE OD PHPzULD SOHF GH FRQGLFLRQV DPLGDPHQWV SUHXV L
SUHVVXSRVWTXHOLVLJXLQG DSOLFDFLyVLQ pVHOFDV
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3UHVVXSRVWG H[HFXFLyPDWHULDOGHOSURMHFWH
(O 3UHVVXSRVW G¶([HFXFLy 0DWHULDO 3(0  HVWLPDW GH UHIHUqQFLD SHU DTXHVW SURMHFWH H[FORVD OD
6HJXUHWDWL6DOXWFRPSOHPHQWjULD'HVSHVHV*HQHUDOVL%HQHILFL,QGXVWULDOpVGH¼





7HUPLQLG H[HFXFLy
(OWHUPLQLHVWLPDWGHGXUDFLyGHOVWUHEDOOVG¶H[HFXFLyGHO¶REUDpVGH3PHVRV


0jG REUDSUHYLVWD
/¶HVWLPDFLyGHPjG¶REUDHQSXQWDG¶H[HFXFLypVGHSHUVRQHV
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$MXGDQWFROāORFDGRU
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2ILFLDODG REUDS~EOLFD
0DQREUH
0DQREUHHVSHFLDOLVWD
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0DTXLQjULDSUHYLVWDSHUDH[HFXWDUO REUD
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,QVWDOāODFLyHOqFWULFDSURYLVLRQDOG REUD
eV IDUDQ HOV WUjPLWV DGLHQWV SHU WDO TXH OD FRPSDQ\LD VXEPLQLVWUDGRUD G¶HOHFWULFLWDW R XQD
DFUHGLWDGD IDFL OD FRQQH[Ly GHV GH OD OtQLD VXEPLQLVWUDGRUD ILQV HOV TXDGUHV RQ V¶KD G¶LQVWDOāODU OD
FDL[DJHQHUDOGHSURWHFFLyLHOVFRPSWDGRUVGHVGHOVTXDOVHOV&RQWUDFWLVWHVSURFHGLUDQDPXQWDUOD
UHVWD GH OD LQVWDOāODFLy HOqFWULFD GH VXEPLQLVWUDPHQW SURYLVLRQDO D O¶REUD FRQIRUPH DO 5HJODPHQW
(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLyVHJRQVHOSURMHFWHG¶XQLQVWDOāODGRUDXWRULW]DW

(V UHDOLW]DUj XQD GLVWULEXFLy VHFWRULW]DGD TXH JDUDQWHL[L O¶DGLHQW VXEPLQLVWUDPHQW D WRWV HOV WDOOV L
SXQWV GH FRQVXP GH O¶REUD DPE FRQGXFWRU WLSXV 9  GH FRXUH GH VHFFLRQV DGHTXDGHV
FDQDOLW]DGHV HQ WXE GH 39& UtJLG EOLQGDW R IOH[LEOH VHJRQV HO VHX UHFRUUHJXW SHUz VHPSUH DPE
O¶DSDQWDOODPHQWVXILFLHQWSHUDUHVLVWLUDOSDVGHYHKLFOHVLWUjQVLWQRUPDOG¶XQDREUD

/D LQVWDOāODFLy HOqFWULFD WLQGUj XQD [DU[D GH SURWHFFLy GH WHUUD PLWMDQoDQW FDEOH GH FRXUH QX TXH

3jJLQD  
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HVWDUj FRQQHFWDW D XQD MDYHOLQD SODTXHV GH FRQQH[Ly DO WHUUD VHJRQV FjOFXO GHO SURMHFWLVWD L
FRPSURYDFLyGHO¶LQVWDOāODGRU
/HVPHVXUHVJHQHUDOVGHVHJXUHWDWHQODLQVWDOāODFLyHOqFWULFDVyQOHVVHJHQWV

x &RQQH[LyGHVHUYHL


(VUHDOLW]DUjG¶DFRUGDPEODFRPSDQ\LDGHVXEPLQLVWUDPHQW

/DVHYDVHFFLyYLQGUjGHWHUPLQDGDSHUODSRWqQFLDLQVWDOāODGD

([LVWLUjXQPzGXOGHSURWHFFLy IXVLEOHVLOLPLWDGRUVGHSRWqQFLD 

(VWDUjVLWXDGDVHPSUHIRUDGHO¶DEDVWGHODPDTXLQjULDG¶HOHYDFLyLOHV]RQHVVHQVHSDVGH
YHKLFOHV

x 4XDGUH*HQHUDO


'LVSRVDUj GH SURWHFFLy YHUV DOV FRQWDFWHV LQGLUHFWHV PLWMDQoDQW GLIHUHQFLDO GH VHQVLELOLWDW
PtQLPD GH  P$ 3HU D HQOOXPHQDW L HLQHV HOqFWULTXHV GH GREOH DwOODPHQW OD VHYD
VHQVLELOLWDWFDOGUjTXHVLJXLGHP$

'LVSRVDUj GH SURWHFFLy YHUV DOV FRQWDFWHV GLUHFWHV SHU WDO TXH QR KL H[LVWHL[LQ SDUWV HQ
WHQVLyDOGHVFREHUW HPERUQDOVFDUJROVGHFRQQH[LyWHUPLQDOVDXWRPjWLFVHWF 

'LVSRVDUj G¶LQWHUUXSWRUV GH WDOO PDJQHWRWqUPLFV SHU D FDGDVF~ GHOV FLUFXLWV LQGHSHQGHQWV
(OV GHOV DSDUHOOV G¶HOHYDFLy KDXUDQ GH VHU GH WDOO RPQLSRODU WDOODUDQ WRWV HOV FRQGXFWRUV
LQFOzVHOQHXWUH 

$QLUj FRQQHFWDW D WHUUD UHVLVWqQFLD Pj[LPD  :  $ O¶LQLFL GH O¶REUD HV UHDOLW]DUj XQD
FRQQH[Ly DO WHUUD SURYLVLRQDO TXH KDXUj G¶HVWDU FRQQHFWDGD D O¶DQHOO GH WHUUHV WRW VHJXLW
GHVSUpVGHUHDOLW]DWVHOVIRQDPHQWV

(VWDUjSURWHJLGDGHODLQWHPSqULH

eVUHFRPDQDEOHO ~VGHFODXHVSHFLDOSHUDODVHYDREHUWXUD

6HVHQ\DOLW]DUjDPEVHQ\DOQRUPDOLW]DGDG¶DGYHUWqQFLDGHULVFHOqFWULF 5' 

x &RQGXFWRUV


'LVSRVDUDQG¶XQDwOODPHQWGHYGHWHQVLyQRPLQDOTXHHVSRWUHFRQqL[HUSHUODVHYD
LPSUHVVLyVREUHHOPDWHL[DwOODPHQW

(OVFRQGXFWRUVDQLUDQVRWHUUDWVRJUDSDWVDOVSDUDPHQWVYHUWLFDOVRVRVWUHVDOOXQ\DWVGHOHV
]RQHVGHSDVGHYHKLFOHVLRSHUVRQHV

/HV HPSLXODGXUHV KDXUDQ GH VHU UHDOLW]DGHV PLWMDQoDQW ³MRFV´ G¶HQGROOV PDL DPE UHJOHWHV
GHFRQQH[LyUHWRUFLPHQWVLHPEHWDWV






x 4XDGUHVVHFXQGDULV


6HJXLUDQ OHV PDWHL[HV HVSHFLILFDFLRQV HVWDEOHUWHV SHO TXDGUH JHQHUDO L KDXUDQ GH VHU GH
GREOHDwOODPHQW

&DSSXQWGHFRQVXPSRWHVWDUDPpVGHPG¶XQG¶DTXHVWVTXDGUHV

(QFDUD TXH OD VHYD FRPSRVLFLy YDULDUj VHJRQV OHV QHFHVVLWDWV O¶DSDUHOODWJH PpV
FRQYHQFLRQDOGHOVHTXLSVVHFXQGDULVSHUSODQWDpVHOVHJHQW
ā
0DJQHWRWqUPLFJHQHUDOGH3  

$
ā
'LIHUHQFLDOGH$



P$
ā  0DJQHWRWqUPLF3



P$
ā
0DJQHWRWqUPLFV3



$
ā
&RQQH[LyGHFRUUHQW37


$
ā
&RQQH[LyGHFRUUHQW37


$
ā
&RQQH[LyGHFRUUHQW3 


$
ā
7UDQVIRUPDGRUGHVHJXUHWDW  

YY 
ā
&RQQH[LyGHFRUUHQW3


$

3jJLQD  

x










&RQQH[LRQVGHFRUUHQW
$QLUDQSURYHwGHVG¶HPERUQDOVGHFRQQH[LyDOWHUUDH[FHSFLyIHWDSHUDODFRQQH[LyG¶HTXLSV
GHGREOHDwOODPHQW
6¶HPSDUDUDQPLWMDQoDQWXQPDJQHWRWqUPLFTXHIDFLOLWLODVHYDGHVFRQQH[Ly
(VIDUDQVHUYLUHOVVHJHQWVFRORUV
ā&RQQH[LyGHY 



9LROHWD
ā&RQQH[LyGHY 



%ODX
ā&RQQH[LyGHY 



9HUPHOO
1RV¶HPSUDUDQFRQQH[LRQVWLSXV³OODGUH´

x 0DTXLQjULDHOqFWULFD


'LVSRVDUjGHFRQQH[LyDWHUUD

(OVDSDUHOOVG¶HOHYDFLyDQLUDQSURYHwWVG¶LQWHUUXSWRUGHWDOORPQLSRODU

(V FRQQHFWDUDQ D WHUUD HO JXLDPHQW GHOV HOHYDGRUV L HOV FDUULOV GH JUXD R G¶DOWUHV DSDUHOOV
G¶HOHYDFLyIL[RV

/¶HVWDEOLPHQWGHFRQQH[LyDOHVEDVHVGHFRUUHQWHVIDUjVHPSUHDPEFODYLOODQRUPDOLW]DGD

x (QOOXPHQDWSURYLVLRQDO


(OFLUFXLWGLVSRVDUjGH  SURWHFFLyGLIHUHQFLDOG¶DOWDVHQVLELOLWDWGHP$

(OVSRUWDOjPSDGHVKDXUjGHVHUGHWLSXVDwOODQW

(VFRQQHFWDUjODIDVHDOSXQWFHQWUDOGHOSRUWDOjPSDGHVLHOQHXWUHDOODWHUDOPpVSUz[LPD
ODYLUROOD

(OV SXQWV GH OOXP D OHV ]RQHV GH SDV V¶LQVWDOāODUDQ DOV VRVWUHV SHU WDO GH JDUDQWLUQH OD
LQDFFHVVLELOLWDWDOHVSHUVRQHV

x (QOOXPHQDWSRUWjWLO


/DWHQVLyGHVXEPLQLVWUDPHQWQRXOWUDSDVVDUjHOVYRDOWHUQDWLYDPHQWGLVSRVDUjGHGREOH
DwOODPHQW&ODVVH,,GHSURWHFFLyLQWUtQVHFDHQSUHYLVLyGHFRQWDFWHVLQGLUHFWHV

'LVSRVDUjGHPjQHFDwOODQWFDUFDVVDGHSURWHFFLyGHODERPEHWDDPEFDSDFLWDWDQWLFRSVL
VXSRUWGHVXVWHQWDFLy


,QVWDOāODFLyG DLJXDSURYLVLRQDOG REUD
3HU SDUW GHO &RQWUDFWLVWD 3ULQFLSDO HV UHDOLW]DUDQ OHV JHVWLRQV DGLHQWV GDYDQW GH OD FRPSDQ\LD
VXEPLQLVWUDGRUDG¶DLJXDSHUTXqLQVWDOāOLQXQDGHULYDFLyGHVGHODFDQRQDGDJHQHUDODOSXQWRQV¶KD
GHFROāORFDUHOFRUUHVSRQHQWFRPSWDGRULSXJXLQFRQWLQXDUODUHVWDGHODFDQDOLW]DFLySURYLVLRQDOSHU
O LQWHULRUGHO¶REUD

/DGLVWULEXFLyLQWHULRUG¶REUDSRGUjUHDOLW]DUVHDPEFDQRQDGDGH39&IOH[LEOHDPEHOVURQVDOVGH
GLVWULEXFLy L DPE FDQ\D JDOYDQLW]DGD R FRXUH GLPHQVLRQDW VHJRQV OHV 1RUPHV %jVLTXHV GH
O¶(GLILFDFLyUHODWLYHVDIRQWDQHULDHQHOVSXQWVGHFRQVXPWRWDOOzJDUDQWLWHQXQDWRWDOHVWDQTXLWDWL
DwOODPHQWGLDOqFWULFHQOHV]RQHVQHFHVVjULHV





,QVWDOāODFLyGHVDQHMDPHQW
'HV GHO FRPHQoDPHQW GH O¶REUD HV FRQQHFWDUDQ D OD [DU[D GH FODYHJXHUDP S~EOLF OHV
LQVWDOāODFLRQVSURYLVLRQDOVG¶REUDTXHSURGXHL[LQDERFDPHQWVG¶DLJHVEUXWHV

6L HVSURGXtVDOJXQUHWDUGHQ O¶REWHQFLyGHO SHUPtVPXQLFLSDO GHFRQQH[Ly V¶KDXUjGHUHDOLW]DUD
FjUUHFGHOFRQWUDFWLVWDXQDIRVVDVqSWLFDRSRXQHJUHWUDFWDWDPEEDFWHULFLGHV






3jJLQD  

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~








(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3HUDOVWUHEDOOVTXHFRPSRUWLQODLQWURGXFFLyGHIODPDRG¶HTXLSSURGXFWRUG¶HVSXUQHVD]RQHVDPE
ULVF G¶LQFHQGL R G¶H[SORVLy FDOGUj WHQLU XQ SHUPtV GH IRUPD H[SOtFLWD IHW SHU XQD SHUVRQD
UHVSRQVDEOHRQDOFRVWDWGHOHVGDWHVLQLFLDOLILQDOODQDWXUDOHVDLODORFDOLW]DFLyGHOWUHEDOOLO¶HTXLS
D XVDU V¶LQGLFDUDQ OHV SUHFDXFLRQV D DGRSWDU UHVSHFWH DOV FRPEXVWLEOHV SUHVHQWV VzOLGV OtTXLGV
JDVRV YDSRUV SROV  QHWHMD SUqYLD GH OD ]RQD L HOV PLWMDQV DGGLFLRQDOV G¶H[WLQFLy YLJLOjQFLD L
YHQWLODFLyDGHTXDWV

/HVSUHFDXFLRQVJHQHUDOVSHUODSUHYHQFLyLODSURWHFFLyFRQWUDLQFHQGLVVHUDQOHVVHJHQWV

/DLQVWDOāODFLyHOqFWULFDKDXUjG¶HVWDUG¶DFRUGDPEDOOzHVWDEOHUWDOD,QVWUXFFLy0,%7
GHO YLJHQW 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLy SHU D ORFDOV DPE ULVF G¶LQFHQGLV R
H[SORVLRQV

(V OLPLWDUj OD SUHVqQFLD GH SURGXFWHV LQIODPDEOHV HQ HOV OORFV GH WUHEDOO D OHV TXDQWLWDWV
HVWULFWDPHQW QHFHVVjULHV SHUTXq HO SURFpV SURGXFWLX QR V¶DWXUL /D UHVWD HV JXDUGDUj HQ
ORFDOVGLIHUHQWVDOGHWUHEDOOLHQHOFDVTXHDL[zQRIRVSRVVLEOHHVIDUjHQUHFLQWHVDwOODWVL
FRQGLFLRQDWV(QWRWFDVHOVORFDOVLHOVUHFLQWHVDwOODWVFRPSOLUDQDOOzHVSHFLILFDWDOD1RUPD
7qFQLFD ³0,($34 $OPDFHQDPLHQWR GH OtTXLGRV LQIODPDEOHV \ FRPEXVWLEOHV´ GHO
5HJODPHQWVREUH(PPDJDW]HPDWJHGH3URGXFWHV4XtPLFV

6¶LQVWDOāODUDQUHFLSLHQWVFRQWHQLGRUVKHUPqWLFVLLQFRPEXVWLEOHVHQTXqV¶KDXUDQGHGLSRVLWDU
HOVUHVLGXVLQIODPDEOHVUHWDOOVHWF

(V FROāORFDUDQ YjOYXOHV DQWLUUHWRUQ GH IODPD DO EXIDGRU R D OHV PjQHJXHV GH O¶HTXLS GH
VROGDGXUDR[LDFHWLOqQLFD

/¶HPPDJDW]HPDWJH L ~V GH JDVRV OLTXDWV FRPSOLUDQ DPE WRW DOOz HVWDEOHUW D OD LQVWUXFFLy
0,($3 GHO YLJHQW 5HJODPHQW G¶$SDUHOOV D SUHVVLy HQ OD QRUPD  DSDUWDWV  L  HQ DOOz
UHIHUHQW D O¶HPPDJDW]HPDWJH OD XWLOLW]DFLy O¶LQLFL GHO VHUYHL L OHV FRQGLFLRQV SDUWLFXODUV GH
JDVRVLQIODPDEOHV

(OV FDPLQV G¶HYDFXDFLy HVWDUDQ OOLXUHV G¶REVWDFOHV ([LVWLUj XQD VHQ\DOLW]DFLy LQGLFDQW HOV
OORFVGHSURKLELFLyGHIXPDUVLWXDFLyG¶H[WLQWRUVFDPLQVG¶HYDFXDFLyHWF

+DQGHVHSDUDUVHFODUDPHQWHOVPDWHULDOVFRPEXVWLEOHVHOVXQVGHOVDOWUHVLWRWVHOOVKDQ
G¶HYLWDUTXDOVHYROWLSXVGHFRQWDFWHDPEHTXLSVLFDQDOLW]DFLRQVHOqFWULTXHV

/D PDTXLQjULD WDQW IL[D FRP PzELO DFFLRQDGD SHU HQHUJLD HOqFWULFD KD GH WHQLU OHV
FRQQH[LRQV GH FRUUHQW EHQ UHDOLW]DGHV L HQ HOV HPSODoDPHQWV IL[RV VH O¶KDXUj GH SURYHLU
G¶DwOODPHQWDOWHUUD7RWVHOVGHYHVVDOOVHQVHJHOODWVLGHL[DOOHVTXHHVSURGXHL[LQSHOWUHEDOO
KDQGHVHUUHWLUDWVDPEUHJXODULWDWGHL[DQWQHWVGLjULDPHQWHOVYROWDQWVGHOHVPjTXLQHV

/HV RSHUDFLRQV GH WUDQVYDVDPHQW GH FRPEXVWLEOH KDQ G¶HIHFWXDUVH DPE ERQD YHQWLODFLy
IRUD GH OD LQIOXHQFLD G¶HVSXUQHV L IRQWV G¶LJQLFLy +DQ GH SUHYHXUH¶V WDPEp OHV
FRQVHTqQFLHVGHSRVVLEOHVYHVVDPHQWVGXUDQWO¶RSHUDFLySHOTXHFDOGUjWHQLUDPjWHUUD
RVRUUD

/D SURKLELFLy GH IXPDU R HQFHQGUH TXDOVHYRO WLSXV GH IODPD KD GH IRUPDU SDUW GH OD
FRQGXFWDDVHJXLUHQDTXHVWVWUHEDOOV

4XDQHVWUDQVYDVLQOtTXLGVFRPEXVWLEOHVRV¶RPSOLQGLSzVLWVKDXUDQGHSDUDUVHHOVPRWRUV
DFFLRQDWVDPEHOFRPEXVWLEOHTXHV¶HVWjWUDQVYDVDQW

4XDQ HV IDQ UHJDWHV R IRUDWV SHU SHUPHWUH HO SDV GH FDQDOLW]DFLRQV KDQ G¶REWXUDUVH
UjSLGDPHQWSHUHYLWDUHOSDVGHIXPRIODPDG¶XQUHFLQWHGHO¶HGLILFLDXQDOWUHHYLWDQWVHDL[t
ODSURSDJDFLyGHO¶LQFHQGL6LDTXHVWVIRUDWVV¶KDQSUDFWLFDWHQSDUHWVWDOODIRFVRHQVRVWUHV
OD PHQFLRQDGD REWXUDFLy KDXUj GH UHDOLW]DUVH GH IRUPD LPPHGLDWD L DPE SURGXFWHV TXH
DVVHJXULQO¶HVWDQTXLWDWFRQWUDIXPFDORULIODPHV

(Q OHV VLWXDFLRQV GHVFULWHV DQWHULRUPHQW PDJDW]HPV PDTXLQjULD IL[D R PzELO
WUDQVYDVDPHQWGHFRPEXVWLEOHPXQWDWJHG¶LQVWDOāODFLRQVHQHUJqWLTXHV LHQDTXHOOHVDOWUHV
HQTXqHVPDQLSXOLXQDIRQWG¶LJQLFLyFDOFROāORFDUH[WLQWRUVODFjUUHJDLFDSDFLWDWGHOVTXDOV
HVWLJXLHQFRQVRQjQFLDDPEODQDWXUDOHVDGHOPDWHULDOFRPEXVWLEOHLDPEHOVHXYROXPDL[t
FRPVRUUDLWHUUDDRQHVPDQHJXLQOtTXLGVLQIODPDEOHVDPEO¶HLQDSUzSLDSHUHVWHQGUHOD
(Q HO FDV GH JUDQV TXDQWLWDWV G¶DSOHFV HPPDJDW]HPHQW R FRQFHQWUDFLy G¶HPEDODWJHV R
GHYHVVDOOV KDQ GH FRPSOHWDUVH HOV PLWMDQV GH SURWHFFLy DPE PjQHJXHV GH UHF TXH
SURSRUFLRQLQDLJXDDEXQGDQW





x (PSODoDPHQWLGLVWULEXFLyGHOVH[WLQWRUVDO¶REUD

(OVSULQFLSLVEjVLFVSHUO¶HPSODoDPHQWGHOVH[WLQWRUVVyQ

(OVH[WLQWRUVPDQXDOVHVFROāORFDUDQVHQ\DOLW]DWVVREUHVXSRUWVIL[DWVDSDUDPHQWVYHUWLFDOVR
SLODUVGHIRUPDTXHODSDUWVXSHULRUGHO¶H[WLQWRUTXHGLFRPDPj[LPDPGHOVzO

(QjUHHVDPESRVVLELOLWDWVGHIRFV³$´ODGLVWjQFLDDUHFyUUHUKRULW]RQWDOPHQWGHVGHTXDOVHYRO
SXQWGHO¶jUHDSURWHJLGDILQVDDFRQVHJXLUO¶H[WLQWRUDGHTXDWPpVSUz[LPQRH[FHGLUjGHP

(QjUHHVDPESRVVLELOLWDWVGHIRFV³%´ODGLVWjQFLDDUHFyUUHUKRULW]RQWDOPHQWGHVGHTXDOVHYRO
SXQWGHO¶jUHDSURWHJLGDILQVDDFRQVHJXLUO¶H[WLQWRUDGHTXDWPpVSUz[LPQRH[FHGLUjGHP

(OVH[WLQWRUVPzELOVKDXUDQGHFROāORFDUVHHQDTXHOOVSXQWVRQV¶HVWLPLTXHH[LVWHL[XQDPDMRU
SUREDELOLWDWG¶RULJLQDUVHXQLQFHQGLDVHUSRVVLEOHSUz[LPVDOHVVRUWLGHVLVHPSUHHQOORFVGH
IjFLO YLVLELOLWDW L DFFpV (Q ORFDOV JUDQV R TXDQ H[LVWHL[LQ REVWDFOHV TXH GLILFXOWLQ OD VHYD
ORFDOLW]DFLyV¶DVVHQ\DODUjFRQYHQLHQWPHQWODVHYDXELFDFLy


$OWUHVLQVWDOāODFLRQV3UHYHQFLyLSURWHFFLyFRQWUDLQFHQGLV

3jJLQD  

 6(59(,6'(6$/8%5,7$7,&21)257'(/3(5621$/

/HV LQVWDOāODFLRQV SURYLVLRQDOV G¶REUD V¶DGDSWDUDQ D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVSHFLILFDGHV DOV DUWLFOHV
LVVGHO5'GHG¶RFWXEUHUHODWLXDOHV',6326,&,2160Ë1,0(6'(6(*85(7$7
,6$/87$/(62%5(6'(&216758&&,Ï

3HUDOVHUYHLGHQHWHMDG DTXHVWHVLQVWDOāODFLRQVKLJLqQLTXHVHVUHVSRQVDELOLW]DUjDXQDSHUVRQDR
XQHTXLSHOVTXDOVSRGUDQDOWHUQDUDTXHVWWUHEDOODPEDOWUHVSURSLVGHO¶REUD

3HU O¶H[HFXFLy G¶DTXHVWDREUDHVGLVSRVDUj GHOHVLQVWDOāODFLRQVGHOSHUVRQDOTXHHVGHILQHL[HQL
GHWDOOHQWRWVHJXLW








6HUYHLVKLJLqQLFV
x /DYDERV

&RPDPtQLPXQSHUDFDGDSHUVRQHV


x &DELQHVG¶HYDFXDFLy

6¶KDG¶LQVWDOāODUXQDFDELQDG¶P[PG¶DOWXUDGRWDGDGHSODFDWXUFDFRPDPtQLPSHUD
FDGDSHUVRQHV

x /RFDOGHGXW[HV

&DGDWUHEDOODGRUVGLVSRVDUDQG¶XQDFDELQDGHGXW[DGHGLPHQVLRQVPtQLPHVG¶P[P
G¶DOWXUDGRWDGDG¶DLJXDIUHGDFDOHQWD  DPEWHUUDDQWLOOLVFDQW


9HVWXDULV
6XSHUItFLHDFRQVHOODEOHPSHUWUHEDOODGRUFRQWUDFWDW





0HQMDGRU
'LIHUHQW GHO ORFDO GH YHVWXDUL $ HIHFWHV GH FjOFXO KDXUj GH FRQVLGHUDUVH HQWUH  L  P SHU
WUHEDOODGRUTXHPHQJLDO¶REUD

(TXLSDWDPEEDQF  DOODUJDWRFDGLUHVSURSHUDXQSXQWGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXD DL[HWDLSLFD





3jJLQD  

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





UHQWDSODWV SHUDFDGDFRPHQVDOV PLWMDQV SHUDHVFDOIDUPHQMDUV PLFURRQHVSHUDFDGD
FRPHQVDOV LFXEHOOKHUPqWLF OGHFDSDFLWDWDPEWDSD SHUDGLSRVLWDUOHVHVFRPEUDULHV





/RFDOGHGHVFDQV

 ¬5((6$8;,/,$56


(QDTXHOOHVREUHVTXHV¶RFXSHQVLPXOWjQLDPHQWPpVGHWUHEDOODGRUVGXUDQWPpVGHPHVRVpV
UHFRPDQDEOH TXH V¶HVWDEOHL[L XQ UHFLQWH GHVWLQDW H[FOXVLYDPHQW DO GHVFDQV GHO SHUVRQDO VLWXDW HO
PpVSUz[LPSRVVLEOHDOPHQMDGRULVHUYHLV

$HIHFWHVGHFjOFXOKDXUjGHFRQVLGHUDUVHPSHUXVXDULKDELWXDO










3jJLQD  

&HQWUDOVLSODQWHV
(VWDUDQXELFDGHVHVWUDWqJLFDPHQWHQIXQFLyGHOHVQHFHVVLWDWVGHO¶REUD(QHOWUjQVLWGHYHKLFOHV
DOVVHXVDFFHVVRVHVWLQGUjPROWDFXUDSHOTXHIDDO¶RUGUHDEDOLVDPHQWLVHQ\DOLW]DFLyDPEXQD
DPSODGDPtQLPDGHOD]RQDGHURGDGXUDGHPLSzUWLFGHJjOLEGHOLPLWDFLyHQDOWXUD  PtQLPDGH
P

/¶DFFpV D OD LQVWDOāODFLy UHVWD UHVWULQJLGD H[FOXVLYDPHQW DO SHUVRQDO QHFHVVDUL SHU D OD VHYD
H[SORWDFLyUHVWDQWH[SUHVVDPHQWDEDOLVDGDVHQ\DOLW]DGDLSURKLELGDODSUHVqQFLDGHWRWDSHUVRQD
HQHOUDGLGHJLUGHODGUDJDOLQD7RWVHOVDFFHVVRVRSDVVDUHOāOHVVLWXDWVDDOWXUHVVXSHULRUVDP
VREUHHOVzORSODWDIRUPDGHQLYHOOLQIHULRUGLVSRVDUjGHEDUDQDUHJODPHQWjULDG¶PG¶DOWXUD

(OVHOHPHQWVPzELOVLWUDQVPLVVLRQVHVWDUDQDSDQWDOODWVDOHV]RQHVGHWUHEDOORGHSDVVXVFHSWLEOHV
GH SRVVLELOLWDU DWUDSDPHQWV R HQ HO VHX GHIHFWH HV WUREDUDQ GHJXGDPHQW VHQ\DOLW]DWV (OV EXLWV
KRULW]RQWDOV HVWDUDQ FRQGHPQDWV L VL QR IRV SRVVLEOH FRP HQ HO FDV GH OD IRVVD GHO VNLS HV
GLVSRVDUjGHEDUDQHVODWHUDOVUHJODPHQWjULHVG¶PG¶DOWXUDLWRSDOOSHUDURGDGXUDGHYHKLFOHV

/DFRQVWUXFFLyGHO¶HVWDFDGDGHVWLQDGDDODFRQWHQFLyLVHSDUDFLyG¶jULGVVHUjIHUPDLDUULRVWUDGD
HQSUHYLVLyGHEROFDGHV

/HVVLWJHVGHFLPHQWQRVHUDQKHUPqWLTXHVSHUHYLWDUO¶HIHFWHGHODSUHVVLy/DERFDGHUHFHSFLyGH
OD VLWMD HVWDUj FRQGHPQDGD DPE XQ VzOLG HQJUDHOODW R UHOOLJD PHWjOāOLFD /D WDSD GLVSRVDUj GH
EDUDQDSHULPHWUDOUHJODPHQWjULDG¶PG¶DOWXUD/¶DFFpVPLWMDQoDQWHVFDOD³GHJDW´HVWDUjSURWHJLGD
PLWMDQoDQWDUJROOHVPHWjOāOLTXHV P DSDUWLUGHPGHO¶DUUDQFDGD

/D LQVWDOāODFLy HOqFWULFD FRPSOLUj DPE OHV HVSHFLILFDFLRQV GHO 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D
7HQVLy

/HV RSHUDFLRQV GH PDQWHQLPHQW SUHYHQWLX HV UHDOLW]DUDQ GH FRQIRUPLWDW D OHV LQVWUXFFLRQV GHO
IDEULFDQWRLPSRUWDGRU


/RFDOG DVVLVWqQFLDDDFFLGHQWDWV
(Q DTXHOOV FHQWUHV GH WUHEDOO TXH RFXSLQ VLPXOWjQLDPHQW PpV GH  WUHEDOODGRUV GXUDQW PpV G¶XQ
PHV V¶HVWDEOLUj XQ UHFLQWH GHVWLQDW H[FOXVLYDPHQW D OHV FXUHV GHO SHUVRQDO G¶REUD (OV ORFDOV GH
SULPHUVDX[LOLVGLVSRVDUDQFRPDPtQLPGH

 XQDIDUPDFLROD
 XQDOOLWHUD
 XQDIRQWG¶DLJXDSRWDEOH

(OPDWHULDOLHOVORFDOVGHSULPHUVDX[LOLVKDXUDQG¶HVWDUVHQ\DOLW]DWVFODUDPHQWLVLWXDWVDSURSGHOV
OORFVGHWUHEDOO

(O WHUUD L OHV SDUHWV GHO ORFDO G¶DVVLVWqQFLD D DFFLGHQWDWV KDQ GH VHU LPSHUPHDEOHV SLQWDWV
SUHIHULEOHPHQW HQ FRORUV FODUV /OXPLQyV FDOGHMDW D O¶HVWDFLy IUHGD YHQWLODW VL IRV QHFHVVDUL GH
PDQHUDIRUoDGDHQFDVGHGHSHQGqQFLHVVXEWHUUjQLHV+DXUjGHWHQLUDODYLVWDHOTXDGUHG¶DGUHFHV
LWHOqIRQVGHOVFHQWUHVDVVLVWHQFLDOVPpVSUz[LPVDPEXOjQFLHVLERPEHUV

(QREUHVDOHVTXDOVHOQLYHOOG¶RFXSDFLyVLPXOWDQLHVWLJXLHQWUHHOVLHOVWUHEDOODGRUVHOORFDO
G¶DVVLVWqQFLDDDFFLGHQWDWVSRGUjVHUVXEVWLWXwWSHUXQDUPDULIDUPDFLRODHPSODoDWDO¶RILFLQDG¶REUD
/¶DUPDULIDUPDFLRODFXVWRGLDWSHOVRFRUULVWDGHO¶REUDKDXUjG¶HVWDUGRWDWFRPDPtQLPGHDOFRKRO
DLJXD R[LJHQDGD SRPDGD DQWLVqSWLFD JDVHV EHQHV VDQLWjULHV GH GLIHUHQWV JUDQGjULHV EHQHV
HOjVWLTXHV FRPSUHVVLYHV DXWRDGKHUHQWV HVSDUDGUDS WLUHWHV PHUFXURFURP R DQWLVqSWLFHTXLYDOHQW
DQDOJqVLFVELFDUERQDWSRPDGDSHUDSLFDGHVG¶LQVHFWHVSRPDGDSHUDFUHPDGHVWLVRUHVSLQFHV
GXW[DSRUWjWLOSHUDXOOVWHUPzPHWUHFOtQLFFDL[DGHJXDQWVHVWHULOLW]DWVLWRUQLTXHW

3HUDFRQWUDFWDFLRQVLQIHULRUVSRGUjVHUVXILFLHQWGLVSRVDUG¶XQDIDUPDFLRODGHEXW[DFDRSRUWjWLO
FXVWRGLDGDSHUO¶HQFDUUHJDW

(O6HUYHLGH3UHYHQFLyGHO¶HPSUHVDFRQWUDFWLVWDHVWDEOLUjHOVPHGLVPDWHULDOVLKXPDQVDGGLFLRQDOV
SHUWDOG¶HIHFWXDUOD9LJLOjQFLDGHOD6DOXWG¶DFRUGDOTXHHVWDEOHL[ODOOHL

$PpVHVGLVSRVDUjG¶XQDIDUPDFLRODSRUWjWLODPEHOFRQWLQJXWVHJHQW

 GHVLQIHFWDQWVLDQWLVqSWLFVDXWRULW]DWV
 JDVHVHVWqULOV
 FRWyKLGUzILO
 EHQHV
 HVSDUDGUDS
 DSzVLWVDGKHVLXV
 HVWLVRUHV
 SLQFHV
 JXDQWVG¶XQVRO~V






(O PDWHULDO GH SULPHUV DX[LOLV HV UHYLVDUj SHULzGLFDPHQW L HV UHSRVDUj GH PDQHUD LPPHGLDWD HO
PDWHULDOXWLOLW]DWRFDGXFDW





7DOOHUV
(VWDUDQXELFDWVHVWUDWqJLFDPHQWHQIXQFLyGHOHVQHFHVVLWDWVGHO¶REUD 

'H IRUPD JHQHUDO HOV ORFDOV GHVWLQDWV D WDOOHUV WLQGUDQ OHV VHJHQWV GLPHQVLRQV PtQLPHV
GHVFRPSWDWVHOVHVSDLVRFXSDWVSHUPjTXLQHVDSDUHOOVLQVWDOāODFLRQVLRPDWHULDOV PG¶DOWXUD
GHSLVDVRVWUHPGHVXSHUItFLHLPGHYROXPSHUWUHEDOODGRU

/DFLUFXODFLyGHOSHUVRQDOLHOVPDWHULDOVHVWDUjRUGHQDGDDPEPROWDFXUDDEDOLVDGDLVHQ\DOLW]DGD
DPE XQD DPSODGD PtQLPD GH OD ]RQD GH SDV GH SHUVRQDO VHQVH FjUUHJD  G¶ P SHU D
SDVVDGLVVRV SULQFLSDOV  P HQ SDVVDGLVVRV VHFXQGDULV  LQGHSHQGHQW GH OHV YLHV GH PDQXWHQFLy
PHFjQLFD GH PDWHULDOV (Q ]RQHV GH SDV OD VHSDUDFLy HQWUH PjTXLQHV LR HTXLSV PDL QR VHUj
LQIHULRUDP FRPSWDWGHVGHOSXQWPpVVRUWLQWGHOUHFRUUHJXWGHO¶zUJDQPzELOPpVSUz[LP $O
YROWDQW GHOV HTXLSV TXH JHQHULQ FDORU UDGLDQW HV PDQWLQGUj XQ HVSDL OOLXUH QR LQIHULRU D  P
HVWDUDQ DSDQWDOODWV L GLVSRVDUDQ GH PLWMDQV SRUWjWLOV G¶H[WLQFLy DGHTXDWV /HV LQVWDOāODFLRQV
SURYLVLRQDOV VXVSHVHV VREUH ]RQHV GH SDV HVWDUDQ FDQDOLW]DGHV D XQD DOWXUD PtQLPD G¶ P
VREUHHOQLYHOOGHOSDYLPHQW






3jJLQD  

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





/D LQWHQVLWDWPtQLPD G¶LOāOXPLQDFLy HQ HOV OORFV G¶RSHUDFLy GH OHV PjTXLQHV L HTXLSV VHUj GH 
OX[/DLOāOXPLQDFLyG¶HPHUJqQFLDVHUjFDSDoGHPDQWHQLUDOPHQ\VGXUDQWXQDKRUDXQDLQWHQVLWDW
GHOX[LODVHYDIRQWG¶HQHUJLDVHUjLQGHSHQGHQWGHOVLVWHPDQRUPDOG¶LOāOXPLQDFLy

/¶DFFpV DOV GLIHUHQWV WDOOHUV SURYLVLRQDOV G¶REUD KD GH UHVWDU UHVWULQJLW H[FOXVLYDPHQW DO SHUVRQDO
DGVFULWDFDGDXQG¶HOOVUHVWDQWH[SUHVVDPHQWDEDOLVDGDVHQ\DOLW]DGDLSURKLELGDODSUHVqQFLDGH
WRWD SHUVRQD HQ HO UDGL G¶DFWXDFLy GH FjUUHJXHV VXVSHVHV DL[t FRP HQ HOV GH GHVSODoDPHQW L
VHUYLWXGVGHPjTXLQHVLRHTXLSV7RWVHOVDFFHVVRVRSDVVDUHOāOHVVLWXDGHVDDOWXUHVVXSHULRUVD
PVREUHHOVzORSODWDIRUPDGHQLYHOOLQIHULRUGLVSRVDUjGHEDUDQDUHJODPHQWjULDG¶PG¶DOWXUD

(OVHOHPHQWVPzELOVLWUDQVPLVVLRQVHVWDUDQDSDQWDOODWVDOHV]RQHVGHWUHEDOORGHSDVVXVFHSWLEOHV
GH SRVVLELOLWDU DWUDSDPHQWV R HQ HO VHX GHIHFWH HV WUREDUDQ GHJXGDPHQW VHQ\DOLW]DWV (OV EXLWV
KRULW]RQWDOVVHUDQFRQGHPQDWV

/D LQVWDOāODFLy HOqFWULFD FRPSOLUj DPE OHV HVSHFLILFDFLRQV GHO 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D
7HQVLy

/HV RSHUDFLRQV GH PDQWHQLPHQW SUHYHQWLX GH OD PDTXLQjULD HV UHDOLW]DUDQ GH FRQIRUPLWDW D OHV
LQVWUXFFLRQVGHOIDEULFDQWRLPSRUWDGRU

/HVHPDQDFLRQVGHSROVILEUHVIXPVJDVRVYDSRUVRERLULQHVGLVSRVDUDQG¶H[WUDFFLyORFDOLW]DGD
HQ OD PHVXUD GHO SRVVLEOH HYLWDQW OD VHYD GLIXVLy SHU O¶DWPRVIHUD (Q HOV WDOOHUV WDQFDWV HO
VXEPLQLVWUDPHQW G¶DLUH IUHVF L QHW SHU KRUD L RFXSDQW VHUj DO PHQ\V GH  D  P OOHYDW TXH
V¶HIHFWXwXQDUHQRYDFLyWRWDOG¶DLUHGLYHUVRVFRSVSHUKRUD QRLQIHULRUDFRSV 





6L D OHV H[FDYDFLRQV L EXLGDWV GH WHUUHV DSDUHL[HQ DQWLFV GLSzVLWV R FDQRQDGHV QR GHWHFWDGHV
SUqYLDPHQW TXH FRQWLQJXLQ R KDJLQ SRJXW FRQWHQLU SURGXFWHV Wz[LFV L FRQWDPLQDQWV HV EXLGDUDQ
SUqYLDPHQW L V¶DwOODUDQ HOV SURGXFWHV FRUUHVSRQHQWV GH O¶H[FDYDFLy SHU VHU HYDFXDWV
LQGHSHQGHQWPHQWGHODUHVWDLHVOOLXUDUDQDXQJHVWRUDXWRULW]DW


 75$&7$0(17'(0$7(5,$/6,268%67¬1&,(63(5,//26(6

(O&RQWUDFWLVWDHVUHVSRQVDEOHG¶DVVHJXUDUVHSHUPHGLDFLyGHO¶¬UHDG¶+LJLHQH,QGXVWULDOGHOVHX
6HUYHL GH 3UHYHQFLy OD JHVWLy GHO FRQWURO GHOV SRVVLEOHV HIHFWHV FRQWDPLQDQWV GHOV UHVLGXV R
PDWHULDOVHPSUDWVDO¶REUDTXHSXJXLQJHQHUDUSRWHQFLDOPHQWPDODOWLHVRSDWRORJLHVSURIHVVLRQDOV
DOVWUHEDOODGRUVLRWHUFHUVH[SRVDWVDOVHXFRQWDFWHLRPDQLSXODFLy

/¶DVVHVVRULDG¶+LJLHQH,QGXVWULDOFRPSUHQGUjODLGHQWLILFDFLyTXDQWLILFDFLyYDORUDFLyLSURSRVWHVGH
FRUUHFFLy GHOV IDFWRUV DPELHQWDOV ItVLFV TXtPLFV L ELROzJLFV GHOV PDWHULDOV LR VXEVWjQFLHV
SHULOORVHVSHUDIHUORVFRPSDWLEOHVDPEOHVSRVVLELOLWDWVG¶DGDSWDFLyGHODPDMRULD JDLUHEpWRWDOLWDW 
GHOV WUHEDOODGRUV LR WHUFHUV DOLHQV H[SRVDWV $OV HIHFWHV G¶DTXHVW SURMHFWH HOV SDUjPHWUHV GH
PHVXUD V¶HVWDEOLUj PLWMDQoDQW OD IL[DFLy GHOV YDORUV OtPLW 7/9 7KUHVKROG /LPLWV 9DOXHV  TXH IDQ
UHIHUqQFLDDOVQLYHOOVGHFRQWDPLQDFLyG¶DJHQWVItVLFVRTXtPLFVSHUVRWDGHOVTXDOVHOVWUHEDOODGRUV
SRGHQ HVWDU H[SRVDWV VHQVH SHULOO SHU D OD VHYD VDOXW (O 7/9 V¶H[SUHVVD DPE XQ QLYHOO GH
FRQWDPLQDFLyPLWMDQDHQHOWHPSVSHUDKGLDLKVHWPDQD





(Q IXQFLy GH O¶DJHQW FRQWDPLQDQW GHO VHX 7/9 GHOV QLYHOOV G¶H[SRVLFLy L GH OHV SRVVLEOHV YLHV
G¶HQWUDGDDOµRUJDQLVPHKXPjHO&RQWUDFWLVWDKDXUjGHUHIOHFWLUHQHOVHX3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
OHV PHVXUHV FRUUHFWRUHV SHUWLQHQWV SHU D HVWDEOLU XQHV FRQGLFLRQV GH WUHEDOO DFFHSWDEOHV SHU DOV
WUHEDOODGRUVLHOSHUVRQDOH[SRVDWGHIRUPDVLQJXODUD

$PLDQW

3ORP&URP0HUFXUL1tTXHO

6tOLFH

9LQLO

8UHDIRUPRO

&LPHQW

6RUROO

5DGLDFLRQV

3URGXFWHVWL[RWUzSLFV EHQWRQLWD 

3LQWXUHVGLVVROYHQWVKLGURFDUEXUVFROHVUHVLQHVHSR[LJUHL[RVROLV

*DVRVOLTXDWVGHOSHWUROL

%DL[RVQLYHOOVG¶R[LJHQUHVSLUDEOH

$QLPDOV

(QWRUQGHGURJRGHSHQGqQFLDKDELWXDO


=RQHVG DSLODPHQW0DJDW]HPV
(OV PDWHULDOV HPPDJDW]HPDWV D O¶REUD KDXUDQ GH VHU HOV FRPSUHVRV HQWUH HOV YDORUV
³PtQLPVPj[LPV´ VHJRQV XQD DGHTXDGD SODQLILFDFLy TXH LPSHGHL[L HVWDFLRQDPHQWV GH PDWHULDOV
LRHTXLSVLQDFWLXVTXHSXJXLQpVVHUFDXVDG¶DFFLGHQW

(OV0LWMDQV$X[LOLDUVG¶8WLOLWDW3UHYHQWLYDQHFHVVDULVSHUDFRPSOHPHQWDUODPDQLSXODFLyPDQXDOR
PHFjQLFDGHOVPDWHULDOVDSLODWVKDXUDQHVWDWSUHYLVWRVHQODSODQLILFDFLyGHOVWUHEDOOV

/HV]RQHVG¶DSLODPHQWSURYLVLRQDOHVWDUDQEDOLVDGHVVHQ\DOLW]DGHVLLOāOXPLQDGHVDGHTXDGDPHQW

'H IRUPD JHQHUDO HO SHUVRQDO G¶REUD WDQW SURSL FRP VXEFRQWUDFWDW  KDXUj UHEXW OD IRUPDFLy
DGHTXDGDUHVSHFWHDOVSULQFLSLVGHPDQLSXODFLyPDQXDOGHPDWHULDOV'HIRUPDPpVVLQJXODULW]DGD
HOV WUHEDOODGRUV UHVSRQVDEOHV GH OD UHDOLW]DFLy GH PDQLREUHV DPE PLWMDQV PHFjQLFV WLQGUDQ XQD
IRUPDFLyTXDOLILFDGDGHOHVVHYHVFRPHVHVLUHVSRQVDELOLWDWVGXUDQWOHVPDQLREUHV
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(O&RQWUDFWLVWDpVUHVSRQVDEOHGHJHVWLRQDUHOVVREUDQWVGHO¶REUDGHFRQIRUPLWDWDPEOHVGLUHFWULXV
GHO '  GH  GH MXOLRO L GHO 5'  G  GH IHEUHU UHJXODGRU GHOV HQGHUURFV L
G¶DOWUHV UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy D IL L HIHFWH GH PLQLPLW]DU OD SURGXFFLy GH UHVLGXV GH FRQVWUXFFLy
FRPDUHVXOWDWGHODSUHYLVLyGHGHWHUPLQDWVDVSHFWHVGHOSURFpVTXHFDOFRQVLGHUDUWDQWHQODIDVH
GHSURMHFWHFRPHQODG¶H[HFXFLyPDWHULDOGHO¶REUDLRO¶HQGHUURFRGHVFRQVWUXFFLy

$OSURMHFWHV¶KDDYDOXDWHOYROXPLOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOVUHVLGXVTXHSUHYLVLEOHPHQWV¶RULJLQDUDQL
OHV LQVWDOāODFLRQV GH UHFLFODWJH PpV SURSHUHV SHU WDO TXH HO &RQWUDFWLVWD WULw HO OORF RQ SRUWDUj HOV
VHXVUHVLGXVGHFRQVWUXFFLy

(OV UHVLGXV HV OOLXUDUDQ D XQ JHVWRU DXWRULW]DW ILQDQoDQW HO FRQWUDFWLVWD HOV FRVWRV TXH DL[z
FRPSRUWL





3jJLQD  

0DQLSXODFLy




'HOLPLWDFLyFRQGLFLRQDPHQWGH]RQHVG DSLODPHQW
/HV VXEVWjQFLHV LR HOV SUHSDUDWV HV UHEUDQ D O¶REUD HWLTXHWDWV GH IRUPD FODUD LQGHOHEOH L FRP D
PtQLPDPEHOWH[WHQLGLRPDHVSDQ\RO

/¶HWLTXHWDKDGHFRQWHQLU
D 'HQRPLQDFLy GH OD VXEVWjQFLD G¶DFRUG DPE OD OHJLVODFLy YLJHQW R HQ HO VHX GHIHFWH
QRPHQFODWXUDGHOD,83$&6LpVXQSUHSDUDWODGHQRPLQDFLyRQRPFRPHUFLDO
E 1RPFRP~VLpVHOFDV
F &RQFHQWUDFLy GH OD VXEVWjQFLD VL pV HO FDV 6L pV WUDFWD G¶XQ SUHSDUDW HO QRP TXtPLF GH OHV
VXEVWjQFLHVSUHVHQWV
G 1RP GLUHFFLy L WHOqIRQ GHO IDEULFDQW LPSRUWDGRU R GLVWULEXwGRU GH OD VXEVWjQFLD R SUHSDUDW
SHULOOyV





3jJLQD  

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





H 3LFWRJUDPHVLLQGLFDGRUVGHSHULOOG¶DFRUGDPEODOHJLVODFLyYLJHQW
I 5LVFRVHVSHFtILFVG¶DFRUGDPEODOHJLVODFLyYLJHQW
J &RQVHOOVGHSUXGqQFLDG¶DFRUGDPEODOHJLVODFLyYLJHQW
K (OQ~PHUR&((VLHQWp
L /DTXDQWLWDWQRPLQDOGHOFRQWLQJXW SHUSUHSDUDWV 

(O IDEULFDQW O¶LPSRUWDGRU R HO GLVWULEXwGRU KDXUj GH IDFLOLWDU DO &RQWUDFWLVWD GHVWLQDWDUL OD ILW[D GH
VHJXUHWDWGHOPDWHULDOLRODVXEVWjQFLDSHULOORVDDEDQVRHQHOPRPHQWGHOSULPHUOOLXUDPHQW

/HV FRQGLFLRQV EjVLTXHV G¶HPPDJDW]HPDWJH DSLODPHQW L PDQLSXODFLy G¶DTXHVWV PDWHULDOV LR
VXEVWjQFLHV SHULOORVHV HVWDUDQ DGHTXDGDPHQW GHVHQYROXSDGHV HQ HO 3OD GH 6HJXUHWDW GHO
&RQWUDFWLVWDSDUWLQWGHOHVVHJHQWVSUHPLVVHV

x ([SORVLXV

/¶HPPDJDW]HPDWJH HV UHDOLW]DUj HQ SROYRULQVPLQLSROYRULQV TXH V¶DMXVWLQ DOV UHTXHULPHQWV GH OHV
QRUPHVOHJDOVLUHJODPHQWVYLJHQWV(VWDUjDGHTXDGDPHQWVHQ\DOLW]DGDODSUHVqQFLDG¶H[SORVLXVLOD
SURKLELFLyGHIXPDU


x &RPEXUHQWVH[WUHPDGDPHQWLQIODPDEOHVLIjFLOPHQWLQIODPDEOHV

(PPDJDW]HPDWJH HQ OORF EHQ YHQWLODW (VWDUj DGHTXDGDPHQW VHQ\DOLW]DGD OD SUHVqQFLD GH
FRPEXUHQWVLODSURKLELFLyGHIXPDU

(VWDUDQVHSDUDWVHOVSURGXFWHVLQIODPDEOHVGHOVFRPEXUHQWV

(OSRVVLEOHSXQWG¶LJQLFLyPpVSUz[LPHVWDUjVXILFLHQWPHQWDOOXQ\DWGHOD]RQDG¶DSLODPHQW

x 7z[LFVPROWWz[LFVQRFLXVFDUFLQzJHQVPXWDJqQLFVWz[LFVSHUDODUHSURGXFFLy

(VWDUjDGHTXDGDPHQWVHQ\DOLW]DGDODVHYDSUHVqQFLDLGLVSRVDUjGHYHQWLODFLyHILFDo

(VPDQLSXODUjDPE(TXLSVGH3URWHFFLy,QGLYLGXDODGHTXDWVTXHDVVHJXULQO¶HVWDQTXLWDWGHO¶XVXDUL
HQSUHYLVLyGHFRQWDFWHVDPEODSHOO

x &RUURVLXV,UULWDQWVVHQVLELOLW]DQWV

(VWDUjDGHTXDGDPHQWVHQ\DOLW]DGDODVHYDSUHVqQFLD

(V PDQLSXODUDQ DPE (TXLSV GH 3URWHFFLy ,QGLYLGXDO DGHTXDWV HVSHFLDOPHQW JXDQWV XOOHUHV L
PjVFDUDGHUHVSLUDFLy TXHDVVHJXULQO¶HVWDQTXLWDWGHO¶XVXDULHQSUHYLVLyGHFRQWDFWHVDPEODSHOOL
OHVPXFRVHVGHOHVYLHVUHVSLUDWzULHV
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(O &RQWUDFWLVWD DPE DQWHODFLy VXILFLHQW D O¶LQLFL GH OHV DFWLYLWDWV FRQVWUXFWLYHV Q¶KDXUj GH SHUILODU
O¶DQjOLVLGHFDGDXQDG¶DFRUGDPEHOV³3ULQFLSLRVGHOD$FFLyQ3UHYHQWLYD´ $UW/GH
GH QRYHPEUH  L HOV ³3ULQFLSLRV $SOLFDEOHV GXUDQWH OD (MHFXFLyQ GH ODV 2EUDV´ $UW  5'
GHG¶RFWXEUH 





6¶H[HFXWDUDQOHVDFWXDFLRQVHQSHWLWVJUXSVSHUWDOGHPLOORUDUUHQGLPHQWVLUHGXLUWHUPLQLV

(OVDVSHFWHVDH[DPLQDUSHUDFRQILJXUDUFDGDVFXQGHOVSURFHGLPHQWVG¶H[HFXFLyKDXUDQGHVHU
GHVHQYROXSDWVSHO&RQWUDFWLVWDLGHVFULWVHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO¶REUD












'HWHUPLQDFLyGHOWHPSVHIHFWLXGHGXUDFLy3ODG H[HFXFLy
3HU D OD SURJUDPDFLy GHO WHPSV PDWHULDO QHFHVVDUL SHU DO GHVHQYROXSDPHQW GHOV GLVWLQWV WDOOV GH
O¶REUDV¶KDQWLQJXWHQFRPSWHHOVVHJHQWVDVSHFWHV

//,67$'¶$&7,9,7$76

5HODFLyG¶XQLWDWVG¶REUD

5(/$&,216'('(3(1'Ê1&,$

3UHODFLy WHPSRUDO GH UHDOLW]DFLy
PDWHULDO G¶XQHV XQLWDWV UHVSHFWH
DDOWUHV

'85$'$'(/(6$&7,9,7$76

0LWMDQoDQW OD IL[DFLy GH WHUPLQLV
WHPSRUDOV SHU D O¶H[HFXFLy GH
FDGDVFXQDGHOHVXQLWDWVG¶REUD

'HOHVGDGHVDL[tREWLQJXGHVV¶KDHVWDEOHUWHQIDVHGHSURMHFWHXQSURJUDPDJHQHUDORULHQWDWLX
HQHOTXDOV¶KDWLQJXWHQFRPSWHHQSULQFLSLWDQVROVOHVJUDQVXQLWDWV DFWLYLWDWVVLJQLILFDWLYHV LXQ
FRS HQFDL[DW HO WHUPLQL GH GXUDGD V¶KD UHDOLW]DW OD SURJUDPDFLy SUHYLVLEOH UHIOHFWLGD HQ XQ
FURQRJUDPDGHGHVHQYROXSDPHQW

(O &RQWUDFWLVWD HQ HO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW KDXUj GH UHIOHFWLU OHV YDULDFLRQV LQWURGXwGHV
UHVSHFWH DO SURFpV FRQVWUXFWLX LQLFLDOPHQW SUHYLVW HQ HO 3URMHFWH ([HFXWLX&RQVWUXFWLX L HQ HO

6$8/2
3jJLQD  

2UGUHG H[HFXFLyGHOVWUHEDOOV
3ULPHU HV UHDOLW]DUDQ OHV GHPROLFLRQV VHJXLW GHOV PRYLPHQWV GH WHUUD L VXEVWLWXFLy GH FDQRQDGD
G¶DLJXDSRWDEOHVLV¶HVFDX3RVWHULRUPHQWHVUHSRVDUjHOQRXSDYLPHQW

&RPSOHPHQWDQW HOV SODQWHMDPHQWV SUHYLV UHDOLW]DWV HQ HO PDWHL[ VHQWLW SHU O¶DXWRU GHO SURMHFWH D
SDUWLUGHOVVXSRVDWVWHzULFVHQIDVHGHSURMHFWHHO&RQWUDFWLVWDKDXUjG¶DMXVWDUGXUDQWO¶H[HFXFLyGH
O¶REUD O¶RUJDQLW]DFLy L SODQLILFDFLy GHOV WUHEDOOV D OHV VHYHV HVSHFLDOV FDUDFWHUtVWLTXHV GH JHVWLy
HPSUHVDULDO GH IRUPD TXH UHVWL JDUDQWLGD O¶H[HFXFLy GH OHV REUHV DPE FULWHULV GH TXDOLWDW L GH
VHJXUHWDWSHUDFDGDVFXQDGHOHVDFWLYLWDWVFRQVWUXFWLYHVDUHDOLW]DUHQIXQFLyGHOOORFODVXFFHVVLy
ODSHUVRQDRHOVPLWMDQVDHPSUDU
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3URFHGLPHQWVG H[HFXFLy
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SUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
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3jJLQD  

ÒVFRUUHFWHGHOHVDMXGHVPHFjQLTXHV
ÒVFRUUHFWHGHOVHTXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDO
7qFQLTXHVVHJXUHVSHUDODPDQLSXODFLyGHFjUUHJXHV
,QIRUPDFLyVREUHHOSHVLFHQWUHGHJUDYHWDW.


Els principis bàsics de la manutenció de materials 

HU(OWHPSVGHGLFDWDODPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVpVGLUHFWDPHQWSURSRUFLRQDODO¶H[SRVLFLy
DOULVFG¶DFFLGHQWGHULYDWGHGLWDDFWLYLWDW
RQ3URFXUDU TXH HOV GLIHUHQWV PDWHULDOV DL[t FRP OD SODWDIRUPD GH VXSRUW L GH WUHEDOO GH
O¶RSHUDULHVWLJXLQDODPDWHL[DDOoDGDHQTXqV¶KDGHWUHEDOODUDPEHOOV
HU(YLWDUHOGLSRVLWDUHOVPDWHULDOVGLUHFWDPHQWVREUHHOWHUUDIHUKRVHPSUHVREUHFDW~IROV
RFRQWHQLGRUVTXHSHUPHWLQHOVHXWUDVOODWDGRMR
DUW(VFXUoDUWDQWFRPVLJXLSRVVLEOHOHVGLVWjQFLHVDUHFyUUHUSHOPDWHULDOPDQLSXODWHYLWDQW
HVWDFLRQDPHQWV LQWHUPHGLV HQWUH HO OORF GH SDUWLGD GHO PDWHULDO PDQLSXODW HYLWDQW
HVWDFLRQDPHQWVLQWHUPHGLVHQWUHHOOORFGHSDUWLGDGHOPDWHULDOLO¶HPSODoDPHQWGHILQLWLX
GHODVHYDSRVDGDHQREUD
q 7UDJLQDU VHPSUH HOV PDWHULDOV D GRMR PLWMDQoDQW SDORQQLHUV FDW~IROV FRQWHQLGRUV R
SDOHWVHQOORFGHSRUWDUORVG¶XQHQXQ
q 1R WUDFWDU GH UHGXLU HO QRPEUH G¶DMXGDQWV TXH UHFXOOLQ L WUDJLQLQ HOV PDWHULDOV VL DL[z
FRPSRUWDRFXSDUHOVRILFLDOVRFDSVG¶HTXLSHQRSHUDFLRQVGHPDQXWHQFLyFRLQFLGLQWHQ
IUDQJHVGHWHPSVSHUIHFWDPHQWDSURILWDEOHVSHUO¶DYDQoGHODSURGXFFLy
q 0DQWHQLU HVFODULWV VHQ\DOLW]DWV L HQOOXPHQDWV HOV OORFV GH SDV GHOV PDWHULDOV D
PDQLSXODU

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

3HU D O¶KLVVDW PDQXDO GH FjUUHJXHV OD WRWDOLWDW GHO SHUVRQDO G¶REUD KDXUj UHEXW OD IRUPDFLy EjVLFD
QHFHVVjULDFRPSURPHWHQWVHDVHJXLUHOVVHJHQWVSDVVRV

HU $SURSDUVHHOPpVSRVVLEOHDODFjUUHJD
RQ $VVHQWDUHOVSHXVIHUPDPHQW
HU $MXSLUVHGREOHJDQWHOVJHQROOV
DUW 0DQWHQLUO¶HVTXHQDGUHWD
q 6XEMHFWDUO¶REMHFWHIHUPDPHQW
q  /¶HVIRUoG¶DL[HFDUO¶KDQGHUHDOLW]DUHOVP~VFXOVGHOHVFDPHV
q    'XUDQWHOWUDQVSRUWODFjUUHJDKDXUjGHURPDQGUHHOPpVDSURSSRVVLEOHGHOFRV
q 3HUDOPDQHMDPHQWGHSHFHVOODUJXHVSHUXQDVRODSHUVRQDV¶DFWXDUjVHJRQVHOVVHJHQWV
FULWHULVSUHYHQWLXV
M  'XUjODFjUUHJDLQFOLQDGDSHUXQGHOVVHXVH[WUHPVILQVO¶DOWXUDGHO¶HVSDWOOD
N  $YDQoDUjGHVSODoDQWOHVPDQVDOOODUJGHO¶REMHFWHILQVDUULEDUDOFHQWUHGHJUDYHWDWGH
ODFjUUHJD
O  (VFROāORFDUjODFjUUHJDHQHTXLOLEULVREUHO¶HVSDWOOD
P  'XUDQW HO WUDQVSRUW PDQWLQGUj OD FjUUHJD HQ SRVLFLy LQFOLQDGD DPE O¶H[WUHP GDYDQWHU
DL[HFDW
q eVREOLJDWzULDODLQVSHFFLyYLVXDOGHO¶REMHFWHSHVDWDDL[HFDUSHUDHOLPLQDUDUHVWHVDILODGHV
q (VWjSURKLELWDL[HFDUPpVGHNJGHIRUPDLQGLYLGXDO(OYDORUOtPLWGH.JSHUKRPHVSRW
VXSHUDUVHSXQWXDOPHQWD.JTXDQHVWUDFWLGHGHVFDUUHJDUXQPDWHULDOSHUDFROāORFDUOR
VREUH XQ PLWMj PHFjQLF GH PDQXWHQFLy (Q HO FDV GH WUDFWDUVH GH GRQHV HV UHGXHL[HQ
DTXHVWVYDORUVDL.JUHVSHFWLYDPHQW
q eV REOLJDWRUL OD XWLOLW]DFLy G¶XQ FRGL GH VHQ\DOV TXDQ V¶KD G¶DL[HFDU XQ REMHFWH HQWUH XQV
TXDQWV SHU D VXSRUWDU O¶HVIRUo DO PDWHL[ WHPSV 3RW VHU TXDOVHYRO VLVWHPD D FRQGLFLy TXH
VLJXLFRQHJXWRFRQYLQJXWSHUO¶HTXLS


7RWSURMHFWHFRQVWUXFWLXRGLVVHQ\G¶HTXLSPLWMjDX[LOLDUPjTXLQDRIHUUDPHQWDDXWLOLW]DUDO¶REUD
REMHFWHGHOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWV¶LQWHJUDUjHQHOSURFpVFRQVWUXFWLXVHPSUHG¶DFRUG
DPEHOV³3ULQFLSLRVGHOD$FFLyQ3UHYHQWLYD´ $UW/GHGHQRYHPEUH HOV³3ULQFLSLRV
$SOLFDEOHV GXUDQWH OD (MHFXFLyQ GH ODV 2EUDV´ $UW  5'  GH  G¶RFWXEUH   ³5HJODV
JHQHUDOHVGHVHJXULGDGSDUDPiTXLQDV´ $UW  5'GHGHPDLJGH L1RUPHV
%jVLTXHVGHO¶(GLILFDFLyHQWUHDOWUHVUHJODPHQWVFRQQH[RVLDWHQHQWOHV1RUPHV7HFQROzJLTXHVGH
O¶(GLILFDFLy ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV &RPSOHPHQWjULHV L 1RUPHV 81( R 1RUPHV (XURSHHV
G¶DSOLFDFLyREOLJDWzULDLRDFRQVHOODGD 


7RWD PDQXWHQFLy GH PDWHULDO FRPSRUWD XQ ULVF SHU WDQW GHV GHO SXQW GH YLVWD SUHYHQWLX V¶KD GH
WHQGLUDHYLWDUWRWDPDQLSXODFLyTXHQRVLJXLHVWULFWDPHQWQHFHVVjULDHQYLUWXWGHOFRQHJXWD[LRPD
GHVHJXUHWDWTXHGLXTXH³HOWUHEDOOPpVVHJXUpVDTXHOOTXHQRHVUHDOLW]D´

3HUDPDQLSXODUPDWHULDOVpVSUHFHSWLXSUHQGUHOHVVHJHQWVSUHFDXFLRQVHOHPHQWDOV

 &RPHQoDUSHUODFjUUHJDRPDWHULDOTXHDSDUHL[PpVVXSHUILFLDOPHQWpVGLUHOSULPHUL
PpVDFFHVVLEOH
 /OLXUDUHOPDWHULDOQRWLUDUOR
 &ROāORFDUHOPDWHULDORUGHQDWLHQFDVG¶DSLODWHVWUDWLILFDWTXHDTXHVWHVUHDOLW]LHQSLOHV
HVWDEOHVOOXQ\GHSDVVDGLVVRVROORFVRQSXJXLUHEUHFRSVRGHVJDVWDUVH
 8WLOLW]DU JXDQWV GH WUHEDOO L FDOoDW GH VHJXUHWDW DPESXQWHUDPHWjOāOLFD L HPEXDWDGD HQ
HPSHQ\DLWXUPHOOV
 (Q HO PDQHMDPHQW GH FjUUHJXHV OODUJXHV HQWUH GXHV R PpV SHUVRQHV OD FjUUHJD SRW
PDQWHQLUVHHQODPjDPEHOEUDoHVWLUDWDOOODUJGHOFRVREpVREUHO¶HVSDWOOD
 6¶XWLOLW]DUDQOHVIHUUDPHQWHVLPLWMDQVDX[LOLDUVDGHTXDWVSHUDOWUDQVSRUWGHFDGDWLSXVGH
PDWHULDO
 (Q OHV RSHUDFLRQV GH FjUUHJD L GHVFjUUHJD HV SURKLELUj FROāORFDUVH HQWUH OD SDUW
SRVWHULRUGHOFDPLyLXQDSODWDIRUPDSDOSLODURHVWUXFWXUDYHUWLFDOIL[D
 6LGXUDQWODGHVFjUUHJDV¶XWLOLW]HQIHUUDPHQWHVFRPEUDoRVGHSDODQFDXQJOHVSRWHVGH
FDEUDRVLPLODUGLVSRVDUODPDQLREUDGHWDOPDQHUDTXHHVJDUDQWHL[LHOTXHQRHVYLQJXL
ODFjUUHJDGDPXQWLTXHQRUHOOLVTXL

(QHOUHODWLXDODPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVHOFRQWUDFWLVWDHQO¶HODERUDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
KDXUjGHWHQLUHQFRPWHOHVVHJHQWVSUHPLVVHV

,QWHQWDUHYLWDUODPDQLSXODFLyPDQXDOGHFjUUHJXHVPLWMDQoDQW

 $XWRPDWLW]DFLyLPHFDQLW]DFLyGHOVSURFHVVRV
 0HVXUHVRUJDQLW]DWLYHVTXHHOLPLQLQRPLQLPLW]LQHOWUDQVSRUW

$GRSWDU0HVXUHVSUHYHQWLYHVTXDQQRHVSXJXLHYLWDUODPDQLSXODFLyFRP

 8WLOLW]DFLyG¶DMXGHVPHFjQLTXHV
 5HGXFFLyRUHGLVVHQ\GHODFjUUHJD
 $FWXDFLyVREUHOµRUJDQLW]DFLyGHOWUHEDOO
 0LOORUDGHO¶HQWRUQGHWUHEDOO

'RWDUDOVWUHEDOODGRUVGHODIRUPDFLyLLQIRUPDFLyHQWHPHVTXHLQFORJXLQ
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/DVHYDXWLOLW]DFLyKDXUjGHTXHGDUUHVWULQJLGDDO¶DEVqQFLDGHJDUDQWLHVSUHYHQWLYHVDGHTXDGHVSHU
LQH[LVWqQFLDGH0$83RHQHOVHXGHIHFWH63&G¶HILFjFLDHTXLYDOHQW

7RWV HOV HTXLSV GH SURWHFFLy LQGLYLGXDO HVWDUDQ GHJXGDPHQW FHUWLILFDWV VHJRQV QRUPHV
KDUPRQLW]DGHV&(6HPSUHGHFRQIRUPLWDWDOV5'5'L5'


(O &RQWUDFWLVWD 3ULQFLSDO SRUWDUj XQ FRQWURO GRFXPHQWDO GHO VHX OOLXUDPHQW LQGLYLGXDOLW]DW DO
SHUVRQDO SURSLRVXEFRQWUDFWDW DPEHOFRUUHVSRQHQWDYtVGHUHFHSFLyVLJQDWSHOEHQHILFLDUL

(QHOVFDVRVHQTXqQRH[LVWHL[LQQRUPHVG¶KRPRORJDFLyRILFLDOHOVHTXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDO
VHUDQQRUPDOLW]DWVSHOFRQVWUXFWRUSHUDOVHX~VHQDTXHVWDREUDWULDWVG¶HQWUHHOVTXHH[LVWHL[LQHQ
HO PHUFDW L TXH UHXQHL[LQ XQD TXDOLWDW DGHTXDGD D OHV UHVSHFWLYHV SUHVWDFLRQV 3HU DTXHVWD
QRUPDOLW]DFLyLQWHUQDV¶KDXUjGHFRPSWDUDPEHOYLVWLSODXGHOWqFQLFTXHVXSHUYLVDHOFRPSOLPHQW
GHO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW SHU SDUW GH OD 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD'LUHFFLy
G¶([HFXFLy

$O PDJDW]HP G¶REUD KL KDXUj SHUPDQHQWPHQW XQD UHVHUYD G¶DTXHVWV HTXLSV GH SURWHFFLy GH
PDQHUD TXH SXJXL JDUDQWLU HO VXEPLQLVWUDPHQW D WRW HO SHUVRQDO VHQVH TXH VH¶Q SURGXHL[L
UDRQDEOHPHQWODVHYDFDUqQFLD

(Q DTXHVWD SUHYLVLy FDO WHQLU HQ FRPSWH OD URWDFLy GHO SHUVRQDO OD YLGD ~WLO GHOV HTXLSV L OD GDWD GH
FDGXFLWDWODQHFHVVLWDWGHIDFLOLWDUORVDOHVYLVLWHVG¶REUDHWF

(OV(3,PpVUHOOHYDQWVSUHYLVWRVSHUDO¶H[HFXFLyPDWHULDOGHOSUHVHQWSURMHFWHVyQHOVLQGLFDWVHQ
O¶DQQH[G¶DTXHVWDPHPzULDTXHFRQWLQGUjOHVILW[HVDPE5,6&$9$/8$&,Ï0(685(6



$OVHIHFWHVGHOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWWLQGUDQODFRQVLGHUDFLyGH0$83WRW0LWMj$X[LOLDU
GRWDW GH 3URWHFFLy 5HVJXDUG 'LVSRVLWLX GH 6HJXUHWDW 2SHUDFLy VHTHQFLDO 6HJXUHWDW SRVLWLYD R
6LVWHPD GH 3URWHFFLy &ROāOHFWLYD TXH RULJLQjULDPHQW YH LQWHJUDW GH IjEULFD HQ O¶HTXLS PjTXLQD R
VLVWHPDGHIRUPDVROLGjULDLLQGLVRFLDEOHGHWDOPDQHUDTXHV¶LQWHUSRVLRDSDQWDOOLHOVULVFRVG¶DEDVWR 
VLPXOWDQHwWDW GH O¶HQHUJLD IRUD GH FRQWURO L HOV WUHEDOODGRUV SHUVRQDO DOLq D O¶REUD LR PDWHULDOV
PjTXLQHV HTXLSV R IHUUDPHQWHV SUz[LPHV D OD VHYD jUHD G¶LQIOXqQFLD DQXOāODQW R UHGXLQW OHV
FRQVHTqQFLHVG¶DFFLGHQW/DVHYDRSHUDWLYLWDWUHVWDJDUDQWLGDSHOIDEULFDQWRGLVWULEXwGRUGHFDGDVFXQ
GHOVFRPSRQHQWVHQOHVFRQGLFLRQVG¶XWLOLW]DFLyLPDQWHQLPHQWSHUHOOSUHVFULWHV(OFRQWUDFWLVWDUHVWD
REOLJDWDODVHYDDGHTXDGDHOHFFLyVHJXLPHQWLFRQWUROG¶~V

(OV 0$83 PpV UHOOHYDQWV SUHYLVWRV SHU D O¶H[HFXFLy GHO SUHVHQW SURMHFWH VyQ HOV LQGLFDWV D
FRQWLQXDFLy


&RGL
+;;
+;;
+;;
+;;
+;;

+;;

8$ 'HVFULSFLy
X %DVWLGD PRGXODU DPE HVWUXFWXUD WXEXODU L VLVWHPD GH VHJXUHWDW DPE WRWV HOV UHTXLVLWV
UHJODPHQWDULVHQSUHYLVLyGHFDLJXGHVSHUDODUHDOLW]DFLyG HVWUXFWXUHVWDQFDPHQWVFREHUWHVL
DOWUHVWUHEDOOVHQDOoDGD
X %DUDQDGHILQLWLYDSUHYLVWDHQSURMHFWHSHUDSURWHFFLyGHFDLJXGHVDGLIHUHQWQLYHOO
X (VFDOD PRGXODU G HVWUXFWXUD SRUWLFDGD SHU DFFHGLU D FRWHV GH GLIHUHQW QLYHOO VXSHULRUV D  P
DPEVLVWHPDGHVHJXUHWDWLQWHJUDW
P 0DUTXHVLQDGHSURWHFFLyHQYRODGLXHQEDVWLGDWXEXODUDPEVLVWHPDGHVHJXUHWDWDPEWRWVHOV
UHTXLVLWVUHJODPHQWDULVQRUPDOLW]DGDLLQFRUSRUDGD81((1 +' 
X 3DVVDGtV GH SURWHFFLy SUHIDEULFDW PHWjOāOLF DPE VLVWHPD GH VHJXUHWDW DPE WRWV HOV UHTXLVLWV
UHJODPHQWDULV GH OODUJjULD  P G DPSOjULD  P DPE SDYLPHQW GH HQWUDPDW GH SODWLQHV
PHWjOāOLTXHV L UDPSHV DUWLFXODGHV EDUDQHV PHWjOāOLTXHV UHJODPHQWjULHV PXQWDQWV GH  P
G DOoDGDVRVWUHGH[DSDG DFHUGHPPGHJUXL[
X 3DVVDGtV GH SURWHFFLy SUHIDEULFDW PHWjOāOLF DPE VLVWHPD GH VHJXUHWDW DPE WRWV HOV UHTXLVLWV
UHJODPHQWDULV GH OODUJjULD  P G DPSOjULD  P DPE SDYLPHQW GH HQWUDPDW GH SODWLQHV
PHWjOāOLTXHVLUDPSHVDUWLFXODGHVEDUDQHVPHWjOāOLTXHVUHJODPHQWjULHV



 6,67(0(6'(3527(&&,Ï&2/ā/(&7,9$ 63& 


 5(&8562635(9(17,86

/D OHJLVODFLy TXH V¶KD GH FRPSOLU UHVSHFWH D OD SUHVqQFLD GH UHFXUVRV SUHYHQWLXV D OHV REUHV GH
FRQVWUXFFLy HVWj FRQWHPSODGD D OD OOHL  '¶DFRUG DPE DTXHVWD OOHL OD SUHVqQFLD GHOV
UHFXUVRVSUHYHQWLXVDOHVREUHVGHFRQVWUXFFLyVHUjSUHFHSWLYDHQHOVVHJHQWVFDVRV

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o
amb riscos especials.
p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.

$OVHIHFWHVGHOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWWLQGUDQODFRQVLGHUDFLyGH6LVWHPHVGH3URWHFFLy
&ROāOHFWLYDHOFRQMXQWG¶HOHPHQWVDVVRFLDWVLQFRUSRUDWVDOVLVWHPDFRQVWUXFWLXGHIRUPDSURYLVLRQDOL
DGDSWDGD D O¶DEVqQFLD GH SURWHFFLy LQWHJUDGD GH PDMRU HILFjFLD 0$83  GHVWLQDWV D DSDQWDOODU R
FRQGRQDUODSRVVLELOLWDWGHFRLQFLGqQFLDWHPSRUDOGHTXDOVHYROWLSXVG¶HQHUJLDIRUDGHFRQWUROSUHVHQW
HQ O¶DPELHQW ODERUDO DPE HOV WUHEDOODGRUV SHUVRQDO DOLq D O¶REUD LR PDWHULDOV PjTXLQHV HTXLSV R
IHUUDPHQWHVSUz[LPHVDODVHYDjUHDG¶LQIOXqQFLDDQXOāODQWRUHGXLQWOHVFRQVHTqQFLHVG¶DFFLGHQW/D
VHYD RSHUDWLYLWDW JDUDQWHL[ OD LQWHJULWDW GH OHV SHUVRQHV R REMHFWHV SURWHJLWV VHQVH QHFHVVLWDW G¶XQD
SDUWLFLSDFLy SHU D DVVHJXUDU OD VHYD HILFjFLD $TXHVW ~OWLP DVSHFWH pV HO TXH HVWDEOHL[ OD VHYD
GLIHUqQFLDDPEXQ(TXLSGH3URWHFFLy,QGLYLGXDO (3, 

(Q DEVqQFLD G¶KRPRORJDFLy R FHUWLILFDFLy G¶HILFjFLD SUHYHQWLYD GHO FRQMXQW G¶DTXHVWV 6LVWHPHV
LQVWDOāODWVHOFRQWUDFWLVWDIL[DUjHQHOVHX3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWUHIHUqQFLDLUHODFLyGHOV3URWRFROV
G¶$VVDLJ &HUWLILFDWV R +RPRORJDFLRQV DGRSWDGHV LR UHTXHULWV DOV LQVWDOāODGRUV IDEULFDQWV LR
SURYHwGRUVSHUDOFRQMXQWGHOVHVPHQWDWV6LVWHPHVGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYD

(OV63&PpVUHOOHYDQWVSUHYLVWRVSHUDO¶H[HFXFLyGHOSUHVHQWSURMHFWHVyQHOVLQGLFDWVHQO¶DQQH[
G¶DTXHVWDPHPzULDTXHFRQWLQGUjOHVILW[HVDPE5,6&$9$/8$&,Ï0(685(6



4XDQ D OHV REUHV GH FRQVWUXFFLy FRH[LVWHL[HQ FRQWUDFWLVWHV L VXEFRQWUDFWLVWHV TXH GH IRUPD
VXFFHVVLYDRVLPXOWjQLDSXJXLQFRQVWLWXLUXQULVFHVSHFLDOSHULQWHUIHUqQFLDG¶DFWLYLWDWVODSUHVqQFLD
GHOV Recursos preventius pVHQDTXHVWVFDVRVQHFHVVjULD
(OV UHFXUVRV SUHYHQWLXV VyQ QHFHVVDULV TXDQ HV GHVHQYROXSLQ WUHEDOOV DPE ULVFRV HVSHFLDOV
GHILQLWVDO¶DQQH[,,GHO5' 

 &21',&,216'(/6(48,36'(3527(&&,Ï,1',9,'8$/ (3, 


1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o
l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment

$OV HIHFWHV GHO SUHVHQW (VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW WLQGUDQ OD FRQVLGHUDFLy G¶(TXLSV GH 3URWHFFLy
,QGLYLGXDODTXHOOHVSHFHVGHWUHEDOOTXHDFWXHQDPRGHGHFREHUWDRSDQWDOODSRUWjWLOLQGLYLGXDOLW]DGD
SHU D FDGD XVXDUL GHVWLQDWV D UHGXLU OHV FRQVHTqQFLHV GHULYDGHV GHO FRQWDFWH GH OD ]RQD GHO FRV
SURWHJLGD DPE XQD HQHUJLD IRUD GH FRQWURO G¶LQWHQVLWDW LQIHULRU D OD SUHYLVLEOH UHVLVWqQFLD ItVLFD GH
O¶(3,
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/D VHQ\DOLW]DFLy QR KDXUj GH FRQVLGHUDUVH XQD PHVXUD VXEVWLWXWLYD GH OHV PHVXUHV WqFQLTXHV L
RUJDQLW]DWLYHV GH SURWHFFLy FROāOHFWLYD L KDXUj G¶XWLOLW]DUVH TXDQ PLWMDQoDQW DTXHVWHV ~OWLPHV QR
KDJLHVWDWSRVVLEOHHOLPLQDUHOVULVFRVRUHGXLUORVVXILFLHQWPHQW

7DPSRF KDXUj GH FRQVLGHUDUVH XQD PHVXUD VXEVWLWXWLYD GH OD IRUPDFLy L LQIRUPDFLy GHOV
WUHEDOODGRUVHQPDWqULDGHVHJXUHWDWLVDOXWHQHOWUHEDOO

$L[tPDWHL[VHJRQVV¶HVWDEOHL[HQHO5'V¶KDXUjGHFRPSOLUTXH

/HV YLHV L VRUWLGHV HVSHFtILTXHV G¶HPHUJqQFLD KDXUDQ GH VHQ\DOLW]DUVH FRQIRUPH DO 5'
WHQLQWHQFRPSWHTXHDTXHVWDVHQ\DOLW]DFLyKDXUjGHIL[DUVHHQHOVOORFVDGHTXDWVL
WHQLUODUHVLVWqQFLDVXILFLHQW
(OVGLVSRVLWLXVQRDXWRPjWLFVGHOOXLWDFRQWUDLQFHQGLVKDXUDQG¶HVWDUVHQ\DOLW]DWVFRQIRUPHDO
5'  WHQLQW HQ FRPSWH TXH DTXHVWD VHQ\DOLW]DFLy KDXUj GH IL[DUVH HQ HOV OORFV
DGHTXDWVLWHQLUODUHVLVWqQFLDVXILFLHQW
(OFRORUXWLOLW]DWSHUDODLOāOXPLQDFLyDUWLILFLDOQRSRGUjDOWHUDURLQIOXLUHQODSHUFHSFLyGHOHV
VHQ\DOVRSDQHOOVGHVHQ\DOLW]DFLy
/HVSRUWHVWUDQVSDUHQWVKDXUDQGHWHQLUXQDVHQ\DOLW]DFLyDO¶DOWXUDGHODYLVWD
4XDQ H[LVWHL[LQ OtQLHV G¶HVWHVD HOqFWULFD jUHHV HQ HO FDV TXH YHKLFOHV O¶REUD KDJXHVVLQ GH
FLUFXODUVRWDO¶HVWHVDHOqFWULFDV¶XWLOLW]DUjXQDVHQ\DOLW]DFLyG¶DGYHUWqQFLD

/D LPSODQWDFLy GH OD VHQ\DOLW]DFLy L EDOLVDPHQW V¶KD GH GHILQLU HQ HOV SOjQROV GH O¶(VWXGL GH
6HJXUHWDWL6DOXWLV¶KDGHWHQLUHQFRPSWHHQOHVILW[HVG¶DFWLYLWDWVDOPHQ\VUHVSHFWHHOVULVFRVTXH
QRV¶KDJLQSRJXWHOLPLQDU


exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

$FRQWLQXDFLyHVGHWDOOHQGHIRUPDRULHQWDWLYDOHVDFWLYLWDWVGHO¶REUDGHOSUHVHQWHVWXGLGH
VHJXUHWDWLVDOXWHQEDVHDO¶DYDOXDFLyGHULVFRVG¶DTXHVWTXHUHTXHUHL[HQODSUHVqQFLDGHUHFXUV
SUHYHQWLX


(1'(552&6
(1'(552&6' (/(0(176627(55$76$32&$)21'¬5,$
(1'(552&6' (6758&785(6$Ê5,(6
7$1&$0(176,',9,6Ñ5,(6
7$1&$0(176(;7(5,256 2%5$
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/HVREUHVHVWUREHQDODYLDS~EOLFDLSHUWDQWV¶KDQGHVHQ\DOLW]DULSURWHJLUFRQYHQLHQWPHQWSHUWDO
G¶HYLWDUDFFLGHQWV

(QHO3/$'(6(*85(7$7,6$/87HO&RQWUDFWLVWDGHILQLUjOHVGHVYLDFLRQVLSDVVRVSURYLVLRQDOV
SHU D YHKLFOHV L YLDQDQWV HOV FLUFXLWV L WUDPV GH VHQ\DOLW]DFLy OD VHQ\DOLW]DFLy OHV PHVXUHV GH
SURWHFFLy L GHWHFFLy HOV SDYLPHQWV SURYLVLRQDOV OHV PRGLILFDFLRQV TXH FRPSRUWL OD LPSODQWDFLy GH
O¶REUDLODVHYDH[HFXFLyGLIHUHQFLDQWVLpVFDVOHVGLIHUHQWVIDVHVG¶H[HFXFLy$DTXHVWVHIHFWHV
HV WLQGUj HQ FRPSWH HO TXH GHWHUPLQD OD 1RUPDWLYD SHU D OD LQIRUPDFLy L VHQ\DOLW]DFLy G¶REUHV DO
PXQLFLSLLOD,QVWUXFFLy0XQLFLSDOVREUHODLQVWDOāODFLyG¶HOHPHQWVXUEDQVDO¶HVSDLS~EOLFGHODFLXWDW
TXHFRUUHVSRQJXL

4XDQ FRUUHVSRQJXL G¶DFRUG DPE OHV SUHYLVLRQV G¶H[HFXFLy GH OHV REUHV HV GLIHUHQFLDUj DPE
FODUHGDWLSHUFDGDVFXQDGHOHVGLVWLQWHVIDVHVGHO¶REUDHOVjPELWVGHWUHEDOOLHOVjPELWVGHVWLQDWV
DODFLUFXODFLyGHYHKLFOHVLYLDQDQWVG¶DFFpVDHGLILFLVLJXDOVHWFLHVGHILQLUDQOHVPHVXUHVGH
VHQ\DOLW]DFLyLSURWHFFLyTXHFRUUHVSRQJXLQDFDGDVFXQDGHOHVIDVHV

eV REOLJDWRUL FRPXQLFDU O¶LQLFL O¶H[WHQVLy OD QDWXUDOHVD GHOV WUHEDOOV L OHV PRGLILFDFLRQV GH OD
FLUFXODFLyGHYHKLFOHVSURYRFDGHVSHUOHVREUHVDOD*XjUGLD0XQLFLSDOLDOV%RPEHUVRDO¶$XWRULWDW
TXHFRUUHVSRQJXL

4XDQFDOJXLSURKLELUO¶HVWDFLRQDPHQWHQ]RQHVRQKDELWXDOPHQWpVSHUPqVHVFROāORFDUjHOFDUWHOO
GH ³6(1<$/,7=$&,Ï (;&(3&,21$/´  ;  PP  DPE  GLHV G¶DQWHODFLy D O¶LQLFL GHOV
WUHEDOOVWRWFRPXQLFDQWKRDOD*XjUGLD0XQLFLSDORO¶$XWRULWDWTXHFRUUHVSRQJXL

(Q OD GHVYLDFLy R HVWUHQ\LPHQW GH SDVVRV SHU D YLDQDQWV HV FROāORFDUj OD VHQ\DOLW]DFLy
FRUUHVSRQHQW

1RHVSRGUjFRPHQoDUO¶H[HFXFLyGHOHVREUHVVHQVHKDYHUSURFHGLWDODLPSODQWDFLyGHOVHOHPHQWV
GHVHQ\DOLW]DFLyLSURWHFFLyTXHFRUUHVSRQJXLQGHILQLWVDO3/$'(6(*85(7$7DSURYDW

4XDQWDODVHQ\DOLW]DFLyGHO¶REUDpVQHFHVVDULGLVWLQJLUHQWUHODTXHHVUHIHUHL[DODTXHGHPDQGD
GHO¶DWHQFLySHUSDUWGHOVWUHEDOODGRUVLDTXHOODTXHFRUUHVSRQDOWUjILFH[WHULRUDIHFWDWSHUO¶REUD(Q
HO SULPHU FDV VyQ G¶DSOLFDFLy OHV SUHVFULSFLRQV HVWDEOHUWHV SHU HO 5HLDO 'HFUHW  GH 
G¶DEULO /D VHQ\DOLW]DFLy L HO DEDOLVDPHQW GH WUjILF YpQHQ UHJXODWV HQWUH DOWUD QRUPDWLYD SHU OD
1RUPD,&GHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH&DUUHWHUHVLQRpVREMHFWHGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
$TXHVWD GLVWLQFLy QR H[FORX OD SRVVLEOH FRPSOHPHQWDFLy GH OD VHQ\DOLW]DFLy GH WUjILF GXUDQW O¶REUD
TXDQ DTXHVWD PDWHL[D HV IDFL H[LJLEOH SHU D OD VHJXUHWDW GHOV WUHEDOODGRUV TXH WUHEDOOLQ D OD
LPPHGLDFLyG¶DTXHVWWUjILF

6¶KD GH WHQLU HQ FRPSWH TXH ODVHQ\DOLW]DFLy SHU VLPDWHL[D QR HOLPLQD HOV ULVFRV PDOJUDWDL[z OD
VHYD REVHUYDFLy TXDQ pV O¶DSURSLDGD L HVWj EHQ FROāORFDGD ID TXH O¶LQGLYLGX DGRSWL FRQGXFWHV
VHJXUHV1RpVVXILFLHQWDPEFROāORFDUXQSODIyDOHVHQWUDGHVGHOHVREUHVVLGHVSUpVHQODSUzSLD
REUD QR VH VHQ\DOLW]D O¶REOLJDWRULHWDW G¶XWLOLW]DU FLQWXUy GH VHJXUHWDW DO FROāORFDU OHV PLUHV SHU D
UHDOLW]DUHOWDQFDPHQWGHIDoDQD/DVHQ\DOLW]DFLyDEXQGDQWQRJDUDQWHL[XQDERQDVHQ\DOLW]DFLyMD
TXHHOWUHEDOODGRUDFDEDIHQWFDVRPtVGHTXDOVHYROWLSXVGHVHQ\DO

(O 5' HVWDEOHL[ TXH OD VHQ\DOLW]DFLy GH VHJXUHWDW L VDOXW HQ HO WUHEDOO KDXUj G¶XWLOLW]DUVH
VHPSUH TXH O¶DQjOLVL GHOV ULVFRV H[LVWHQWV OHV VLWXDFLRQV G¶HPHUJqQFLD SUHYLVLEOHV L OHV PHVXUHV
SUHYHQWLYHVDGRSWDGHVSRVLQGHPDQLIHVWODQHFHVVLWDWGH

x &ULGDU O¶DWHQFLy GHOV WUHEDOODGRUV VREUH O¶H[LVWqQFLD GH GHWHUPLQDWV ULVFRV SURKLELFLRQV R
REOLJDFLRQV
x $OHUWDU DOV WUHEDOODGRUV TXDQ HV SURGXHL[L XQD GHWHUPLQDGD VLWXDFLy G¶HPHUJqQFLD TXH
UHTXHUHL[LPHVXUHVXUJHQWVGHSURWHFFLyRHYDFXDFLy
x )DFLOLWDU DOV WUHEDOODGRUV OD ORFDOLW]DFLy L LGHQWLILFDFLy GH GHWHUPLQDWV PLWMDQV R LQVWDOāODFLRQV
GHSURWHFFLyHYDFXDFLyHPHUJqQFLDRSULPHUVDX[LOLV
x 2ULHQWDURJXLDUDOVWUHEDOODGRUVTXHUHDOLW]LQGHWHUPLQDGHVPDQLREUHVSHULOORVHV





3jJLQD  





3jJLQD  

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~






(O FRQWUDFWLVWD GH O¶REUD VHUj UHVSRQVDEOH GHO PDQWHQLPHQW GH OD VHQ\DOLW]DFLy L HOHPHQWV GH
SURWHFFLyLPSODQWDWV

(OVDFFHVVRVGHYLDQDQWVLYHKLFOHVHVWDUDQFODUDPHQWGHILQLWVVHQ\DOLW]DWVLVHSDUDWV








x

6LWXDFLyGHFDVHWHVLFRQWHQLGRUV

6¶LQGLFDUDQHQHO3/$'(6(*85(7$7,6$/87OHVjUHHVSUHYLVWHVSHUDTXHVWIL


/HVFDVHWHVFRQWHQLGRUVWDOOHUVSURYLVLRQDOVLDSDUFDPHQWGHYHKLFOHVG¶REUDVHVLWXDUDQHQ
XQD]RQDSURSHUDDO¶REUDTXHSHUPHWLDSOLFDUHOVVHJHQWVFULWHULV

3UHIHUHQWPHQW D OD YRUHUD GHL[DQW XQSDV PtQLP G¶XQ PHWUH L TXDUDQWD FHQWtPHWUHV
P SHUDSDVGHYLDQDQWVSHUODYRUHUD

$ODYRUHUDGHL[DQW XQ SDV PtQLPG¶XQPHWUHL TXDUDQWDFHQWtPHWUHV P SHU D
SDV GH YLDQDQWV SHU OD ]RQD G¶DSDUFDPHQW GH OD FDOoDGD VHQVH HQYDLU FDS FDUULO GH
FLUFXODFLy

6L QR KL KD SURX HVSDL D OD YRUHUD HV FROāORFDUDQ D OD ]RQD G¶DSDUFDPHQW GH OD
FDOoDGDSURFXUDQWQRHQYDLUFDSFDUULOGHFLUFXODFLyLGHL[DQWVHPSUHFRPDPtQLPXQ
PHWUH P SHUDSDVGHYLDQDQWVDODYRUHUD


(VSURWHJLUjHOSDVGHYLDQDQWVLHVFROāORFDUjODVHQ\DOLW]DFLyFRUUHVSRQHQW

x 6LWXDFLyGHJUXHVWRUUHLPXQWDFjUUHJXHV

1RPpVSRGUDQHVWDUHPSODoDWVDO¶jPELWGHO¶REUD

x &DQYLVGHOD=RQD2FXSDGD

4XDOVHYRO FDQYL HQ OD ]RQD RFXSDGD TXH DIHFWL O¶jPELW GH GRPLQL S~EOLF HV FRQVLGHUDUj XQD
PRGLILFDFLyGHO3/$'(6(*85(7$7,6$/87(1(/75(%$//LV¶KDXUjGHGRFXPHQWDULWUDPLWDU
G¶DFRUGDPEHO5'


1RUPHVGH3ROLFLD
x
&RQWUROG¶DFFHVVRV

8QDYHJDGDHVWDEOHUWDODGHOLPLWDFLyGHOSHUtPHWUHGHO¶REUDFRQIRUPDWVHOVWDQFDPHQWVLDFFHVVRV
SHU HOV YLDQDQWV L GH YHKLFOHV HO FRQWUDFWLVWD DPE OD FROāODERUDFLy GHO VHX VHUYHL GH SUHYHQFLy
GHILQLUjGLQVGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWHOSURFpVSHUDOFRQWUROG¶HQWUDGDLVRUWLGDGHYHKLFOHVHQ
JHQHUDO LQFORVDODPDTXLQjULDFRPJUXHVPzELOVUHWURH[FDYDGRUHV LGHSHUVRQDOGHPDQHUDTXH
JDUDQWHL[LO¶DFFpV~QLFDPHQWDSHUVRQHVDXWRULW]DGHV

4XDQODGHOLPLWDFLyGHO¶REUDQRHVSXJXLSRUWDUDWHUPHSHUOHVSUzSLHVFLUFXPVWjQFLHVGHO¶REUDHO
FRQWUDFWLVWDDOPHQ\VKDXUjGHJDUDQWLUO¶DFFpVFRQWURODWDOHVLQVWDOāODFLRQVG¶~VFRP~GHO¶REUDL
KDXUjG¶DVVHJXUDUTXHOHVHQWUDGHVDO¶REUDHVWLJXLQVHQ\DOLW]DGHVLTXHTXHGLQWDQFDGHVOHV]RQHV
TXHSXJXLQSUHVHQWDUULVFRV

x
&RRUGLQDFLyG¶LQWHUIHUqQFLHVLVHJXUHWDWDSHXG¶REUD

(OFRQWUDFWLVWDTXDQVLJXLQHFHVVDULGRQDWHOYROXPG¶REUDHOYDORUGHOVPDWHULDOVHPPDJDW]HPDWV
LDOWUHVFLUFXPVWjQFLHVTXHDL[tKRDFRQVHOOLQGHILQLUjXQSURFpVSHUJDUDQWLUO¶DFFpVFRQWURODWDOHV
LQVWDOāODFLRQVTXHVXSRVLQULVFSHUVRQDOLRFRP~SHUDO¶REUD LO¶LQWUXVLVPHDO¶LQWHULRUGHO¶REUDHQ
WDOOHUVPDJDW]HPVYHVWXDULVLG¶DOWUHVLQVWDOāODFLRQVG¶~VFRP~RSDUWLFXODU


¬PELWG RFXSDFLyGHODYLDS~EOLFD




x

2FXSDFLyGHOWDQFDPHQWGHO¶REUD

6¶HQWpQSHUjPELWG¶RFXSDFLyHOUHDOPHQWRFXSDWLQFORHQWWDQTXHVHOHPHQWVGHSURWHFFLyEDUDQHV
EDVWLGHVFRQWHQLGRUVFDVHWHVHWF

(Q HO 3/$ '( 6(*85(7$7 , 6$/87 (1 (/ 75(%$// V¶HVSHFLILFDUj OD GHOLPLWDFLy GH O¶jPELW
G¶RFXSDFLy GH O¶REUD L HV GLIHUHQFLDUj FODUDPHQW VL DTXHVW FDQYLD HQ OHV GLIHUHQWV IDVHV GH O¶REUD
/¶jPELWRHOVjPELWVG¶RFXSDFLyTXHGDUDQFODUDPHQWGLEXL[DWVHQSOjQROVSHUIDVHVLLQWHUUHODFLRQDWV
DPEHOSURFpVFRQVWUXFWLX

/¶DPSODGDPj[LPDDRFXSDUVHUjSURSRUFLRQDODO¶DPSODGDGHODYRUHUD/¶HVSDLOOLXUHSHUDSDVGH
YLDQDQWVQRVHUjLQIHULRUDXQWHUo  GHO¶DPSODGDGHODYRUHUDH[LVWHQW

(Q FDSFDV HV SRGUjRFXSDU XQD DPSODGD VXSHULRU D WUHV   PHWUHV PHVXUDWV GHV GH OD OtQLD GH
IDoDQD QL PpV GH GRV WHUoRV   GH O¶DPSODGD GH OD YRUHUD VL QR TXHGD DO PHQ\V XQD IUDQMD
G¶DPSODGDPtQLPDG¶XQPHWUHLTXDUDQWDFHQWtPHWUHV P SHUDSDVGHYLDQDQWV

4XDQ SHU O¶DPSODGD GH OD YRUHUD QR VLJXL SRVVLEOH GHL[DU XQ SDV SHU D YLDQDQWV G¶XQ PHWUH L
TXDUDQWD FHQWtPHWUHV  P  HV SHUPHWUj GXUDQW O¶H[HFXFLy GHOV WUHEDOOV D SODQWD EDL[D OD
FROāORFDFLyGHWDQTXHVDPEXQVRUWLQWPj[LPGHVHL[DQWDFHQWtPHWUHV FP GHL[DQWXQSDVPtQLP
SHUDYLDQDQWVG¶XQPHWUH P 3HUDO¶HQGHUURFDPHQWGHOHVSODQWHVVXSHULRUVDODSODQWDEDL[D
HVFROāORFDUjXQDWDQFDDODOtQLDGHIDoDQDLHVIDUjXQDSURWHFFLyYRODGDSHUODUHWHQFLyG¶REMHFWHV
GHVSUHVRVGHOHVFRWHVVXSHULRUV6LODYRUHUDpVLQIHULRUDXQPHWUHVHL[DQWDFHQWtPHWUHV FP 
GXUDQWHOVWUHEDOOVDODSODQWDEDL[DHOSDVSHUDYLDQDQWVG¶XQPHWUH P G¶DPSODGDSRGUjRFXSDU
SDUW GH OD FDOoDGD HQ OD PHVXUD TXH FDOJXL (Q DTXHVW FDV V¶KDXUj GH GHOLPLWDU L SURWHJLU DPE
WDQTXHVO¶jPELWGHOSDVGHYLDQDQWV





3jJLQD  





7DQFDPHQWVGHO REUDTXHDIHFWHQO jPELWS~EOLF
x


7DQTXHV
6LWXDFLy

'HOLPLWDUDQ HO SHUtPHWUH GH O¶jPELW GH O¶REUD R HQ
RUGHQDFLyHQWUHPLWJHUHVWDQFDUDQHOIURQWGHO¶REUDR
VRODULHOVODWHUDOVGHODSDUWGHYRUHUDRFXSDGD

7LSXVGHWDQTXHV

(V IRUPDUDQDPE[DSDPHWjOāOLFD RSDFD RDEDVHGH
SODIRQVSUHIDEULFDWVRG¶REUDGHIjEULFDDUUHERVVDGDL
SLQWDGD

/HV HPSUHVHV SURPRWRUHV SRGUDQ SUHVHQWDU D
O¶$MXQWDPHQWSHUDODVHYDKRPRORJDFLyVLV¶HVFDXHO
VHXSURSLPRGHOGHWDQFDSHUWDOG¶HPSUDUORHQWRWHV
OHVREUHVTXHIDFLQ

/HV WDQTXHV PHWjOāOLTXHV GH  [  FP QRPpV
V¶DGPHWHQ SHU D SURWHFFLRQV SURYLVLRQDOV HQ
RSHUDFLRQV GH FjUUHJD GHVYLDFLRQV PRPHQWjQLHV GH
WUjQVLWRVLPLODUV

(Q FDS FDV V¶DGPHW FRP D WDQFD HO VLPSOH DEDOLVDW
DPEFLQWDGH39&PDOODHOHFWURVROGDGDGHIHUUDOOLVWD
[DU[DWLSXVWHQLVGHSROLSURSLOq KDELWXDOPHQWGHFRORU
WDURQMD  R HOHPHQWV WUDGLFLRQDOV GH GHOLPLWDFLRQV
SURYLVLRQDOVGH]RQHVGHULVF
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x
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&RPSOHPHQWV

7RWHV OHV WDQTXHV WLQGUDQ EDOLVDPHQW OOXPLQyV L
HOHPHQWVUHIOHFWDQWVHQWRWHOVHXSHUtPHWUH

0DQWHQLPHQW

(O&RQWUDFWLVWDYHWOODUjSHOFRUUHFWHHVWDWGHODWDQFD
HOLPLQDQW JUDILWWLV SXEOLFLWDW LOāOHJDO L TXDOVHYRO DOWUH
HOHPHQWTXHGHWHULRULHOVHXHVWDWRULJLQDO



x

$FFpVDO¶REUD
3RUWHV

/HV WDQTXHV HVWDUDQ GRWDGHV GH SRUWHV G¶DFFpV
LQGHSHQGHQWSHUDYHKLFOHVLSHUDOSHUVRQDOGHO¶REUD

1R V¶DGPHW FRP D VROXFLy SHUPDQHQW G¶DFFpV OD
UHWLUDGDSDUFLDOGHOWDQFDPHQW






2SHUDFLRQVTXHDIHFWHQO jPELWS~EOLF
x


(QWUDGHVLVRUWLGHVGHYHKLFOHVLPDTXLQjULD
9LJLOjQFLD

$SDUFDPHQW

&DPLRQVHQHVSHUD

3HUVRQDO UHVSRQVDEOH GH O¶REUD V¶HQFDUUHJDUj GH GLULJLU OHV
RSHUDFLRQV G¶HQWUDGD L VRUWLGD DYLVDQW HOV YLDQDQWV D IL
G¶HYLWDUDFFLGHQWV

)RUD GH O¶jPELW GHO WDQFDPHQW GH O¶REUD QR SRGUDQ
HVWDFLRQDUVH YHKLFOHV QL PDTXLQjULD GH O¶REUD H[FHSWH D OD
UHVHUYDGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHO¶REUDTXDQH[LVWHL[L]RQD
G¶DSDUFDPHQWDODFDOoDGD

6L QR KL KD HVSDL VXILFLHQW GLQV GH O¶jPELW GHO WDQFDPHQW GH
O¶REUD SHU DFROOLU HOV FDPLRQV HQ HVSHUD FDOGUj SUHYHXUH L
KDELOLWDUXQHVSDLDGHTXDWDDTXHVWILIRUDGHO¶REUD

(O 3/$ '( 6(*85(7$7 SUHYHXUj DTXHVWD QHFHVVLWDW
G¶DFRUG DPE OD SURJUDPDFLy GHOV WUHEDOOV L HOV PLWMDQV GH
FjUUHJDGHVFjUUHJDLWUDQVSRUWLQWHULRUGHO¶REUD


x &jUUHJDLGHVFjUUHJD

/HVRSHUDFLRQVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDV¶H[HFXWDUDQGLQWUHO¶jPELWGHOWDQFDPHQWGHO¶REUD4XDQ
DL[z QR VLJXL SRVVLEOH V¶HVWDFLRQDUj HO YHKLFOH HQ HO SXQW PpV SURSHU D OD WDQFD GH O¶REUD HV
GHVYLDUDQ HOV YLDQDQWV IRUD GH O¶jPELW G¶DFWXDFLy V¶DPSOLDUj HO SHUtPHWUH WDQFDW GH O¶REUD L HV
SUHQGUDQOHVVHJHQWVPHVXUHV


6¶KDELOLWDUj XQ SDV SHU DOV YLDQDQWV (V GHL[DUj XQ SDV PtQLP G¶XQ PHWUH L TXDUDQWD
FHQWtPHWUHV  P  G¶DPSOH SHU D OD YRUHUD R SHU D OD ]RQD G¶DSDUFDPHQW GH OD FDOoDGD
VHQVHHQYDLUFDSFDUULOGHFLUFXODFLy6LQRpVVXILFLHQWLRVLFDOHQYDLUHOFDUULOGHFLUFXODFLy
TXHFRUUHVSRQJXLLFRQWDFWDUSUqYLDPHQWDPEOD*XjUGLD8UEDQD

(V SURWHJLUj HO SDV GH YLDQDQWV DPE WDQTXHV PHWjOāOLTXHV GH  [  FP GHOLPLWDQW HO
FDPtSHOVGRVFRVWDWVLHVFROāORFDUjODVHQ\DOLW]DFLyTXHFRUUHVSRQJXL

/DVHSDUDFLyHQWUHOHVWDQTXHVPHWjOāOLTXHVLO¶jPELWG¶RSHUDFLRQVRHOYHKLFOHIRUPDUjXQD
IUDQMD GH SURWHFFLy O¶DPSODGD GH OD TXDO GHSHQGUj GHO WLSXV GH SURGXFWHV D FDUUHJDU R
GHVFDUUHJDU L TXH HVWDEOLUj HO &DS G¶2EUD SUqYLD FRQVXOWD DO &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW GH
O¶REUD

$FDEDGHV OHV RSHUDFLRQV GH FjUUHJD L GHVFjUUHJD HV UHWLUDUDQ OHV WDQTXHV PHWjOāOLTXHV HV




3jJLQD  

QHWHMDUjHOSDYLPHQW
(V FRQWURODUj OD GHVFjUUHJD GHOV FDPLRQV IRUPLJRQHUD D IL G¶HYLWDU DERFDPHQWV VREUH OD
FDOoDGD
'HVFjUUHJDDSLODPHQWLHYDFXDFLyGHWHUUHVLUXQD

'HVFjUUHJD
/D GHVFjUUHJD GH UXQD GHV GHOV GLIHUHQWV QLYHOOV GH O¶REUD
DSURILWDQW OD IRUoD GH OD JUDYHWDW VHUj SHU FDQRQDGHV FRWHV
VXSHULRUV  R PHFjQLFDPHQW FRWHV VRWD UDVDQW  ILQV HOV
FRQWHQLGRUV R WUHPXJHV TXH KDXUDQ GH VHU FREHUWHV DPE
ORQHV R SOjVWLFV RSDFV D IL G¶HYLWDU SROV /HV FDQRQDGHV R
FLQWHVG¶HOHYDFLyLWUDQVSRUWGHPDWHULDOHVFROāORFDUDQVHPSUH
SHUO¶LQWHULRUGHOUHFLQWHGHO¶REUD

$SLODPHQW
1R HV SRGHQ DFXPXODU WHUUHV UXQD L GHL[DOOHV HQ O¶jPELW GH
GRPLQL S~EOLF H[FHSWH VL pV SHU D XQ WHUPLQL FXUW L VL V¶KD
REWLQJXWXQSHUPtVHVSHFLDOGHO¶$MXQWDPHQWLVHPSUHV¶KDGH
GLSRVLWDUHQWUHPXJHVRHQFRQWHQLGRUVKRPRORJDWV

6L QR HV GLVSRVD G¶DTXHVWD DXWRULW]DFLy QL G¶HVSDLV DGHTXDWV
OHV WHUUHV HV FDUUHJDUDQ GLUHFWDPHQW VREUH FDPLRQV SHU D OD
VHYDHYDFXDFLyLPPHGLDWD

$PDQFDG¶HVSDLSHUDFROāORFDUHOVFRQWHQLGRUVHQO¶jPELWGHO
WDQFDPHQWGHO¶REUDHVFROāORFDUDQVREUHODYRUHUDHQHOSXQW
PpV SURSHU D OD WDQFD GHL[DQW XQ SDV SHU DOV YLDQDQWV G¶XQ
PHWUHLTXDUDQWDFHQWtPHWUHV P G¶DPSODGDFRPDPtQLP

6¶HYLWDUjTXHKLKDJLSURGXFWHVTXHVREUHVXUWLQGHOFRQWHQLGRU

(VQHWHMDUjGLjULDPHQWOD]RQDDIHFWDGDLGHVSUpVGHUHWLUDWHO
FRQWHQLGRU

(OVFRQWHQLGRUVTXDQQRV¶XWLOLW]LQKDXUDQGHVHUUHWLUDWV

(YDFXDFLy
6LODUXQDHVFDUUHJDVREUHFDPLRQVDTXHVWVKDXUDQGHSRUWDU
ODFDL[DWDSDGDDPEXQDORQDRXQSOjVWLFRSDFDILG¶HYLWDUOD
SURGXFFLy GH SROV L HO VHX WUDQVSRUW KR VHUj D XQ DERFDGRU
DXWRULW]DW(OPDWHL[HVIDUjHQHOVWUDQVSRUWVGHOVFRQWHQLGRUV


x 3URWHFFLRQVSHUDHYLWDUODFDLJXGDG¶REMHFWHVDODYLDS~EOLFD

$O3/$'(6(*85(7$7V¶HVSHFLILFDUDQSHUFDGDIDVHG¶REUDOHVPHVXUHVLSURWHFFLRQVSUHYLVWHV
SHUDJDUDQWLUODVHJXUHWDWGHYLDQDQWVLYHKLFOHVLHYLWDUODFDLJXGDG¶REMHFWHVDODYLDS~EOLFDWHQLQW
HQFRPSWHOHVGLVWjQFLHVHQSURMHFFLyYHUWLFDOHQWUHHOVWUHEDOOVHQDOWXUDHOWDQFDPHQWGHO¶REUDL
ODYRUHUDR]RQDGHSDVGHYLDQDQWVRYHKLFOHV

%DVWLGHV
(VFROāORFDUDQEDVWLGHVSHULPHWUDOVDWRWVHOVSDUDPHQWVH[WHULRUVDODFRQVWUXFFLyD
UHDOLW]DU
/HVEDVWLGHVVHUDQPHWjOāOLTXHVLPRGXODUV7LQGUDQXQDSURWHFFLyGHODFDLJXGDGH
PDWHULDOV L HOHPHQWV IRUPDQW XQ HQWDULPDW KRULW]RQWDO D  P G¶DOoDGD
SUHIHUHQWPHQW GH SHFHV PHWjOāOLTXHV IL[DW D O¶HVWUXFWXUD YHUWLFDO L KRULW]RQWDO GH OD
EDVWLGDDL[tFRPXQDPDUTXHVLQDLQFOLQDGDHQYRODGtVTXHVREUHVXUWLPFRPD
PtQLPGHOSODGHODEDVWLGD

/HV EDVWLGHV VHUDQ WDSDGHV SHULPHWUDOPHQW L D WRWD O¶DOoDGD GH O¶REUD GHV GH
O¶HQWDULPDWGHYLVHUDDPEXQD[DU[DRORQHVRSDTXHVTXHHYLWLODFDLJXGDG¶REMHFWHV
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LODSURSDJDFLyGHSROV

;DU[HV

*UXHVWRUUH


GLIHUHQWVWLSXVGHUHVLGXVTXHHVSXJXLQJHQHUDUDO¶REUD

(O FRQWUDFWLVWD KDXUj GH GRQDU OHV RSRUWXQHV LQVWUXFFLRQV DOV WUHEDOODGRUV L VXEFRQWUDFWLVWHV
FRPSURYDQWTXHKRFRPSUHQHQLKRFRPSOHL[HQ


6HPSUH TXH V¶H[HFXWLQ WUHEDOOV TXH FRPSRUWLQ SHULOO SHU DOV YLDQDQWV SHO ULVF GH
FDLJXGD GH PDWHULDOV R HOHPHQWV HV FROāORFDUDQ [DU[HV GH SURWHFFLy HQWUH OHV
SODQWHVDPEVLVWHPHVKRPRORJDWVGHIRUMDWSHULPHWUDOVDWRWHVOHVIDoDQHV
(QHO3/$'(6(*85(7$7V¶LQGLFDUjO¶jUHDGHIXQFLRQDPHQWGHOEUDoLOHVPHVXUHV
TXHHVSUHQGUDQHQHOFDVGHVXSHUDUHOVOtPLWVGHOVRODURGHOWDQFDPHQWGHO¶REUD




x 6HQ\DOLW]DFLyLSURWHFFLy

6L HO SOD G¶LPSODQWDFLy GH O¶REUD FRPSRUWD OD GHVYLDFLy GHO WUjQVLW URGDW R OD UHGXFFLy GH YLDOV GH
FLUFXODFLyV¶DSOLFDUDQOHVPHVXUHVGHILQLGHVDOD1RUPDGH6HQ\DOLW]DFLyG¶2EUHV

(VWjSURKLELGDODFROāORFDFLyGHVHQ\DOVQRDXWRULW]DGHVSHOV6HUYHLV0XQLFLSDOV

x 'LPHQVLRQVPtQLPHVG¶LWLQHUDULVLSDVVRVSHUDYLDQDQWV

(VUHVSHFWDUDQOHVVHJHQWVGLPHQVLRQVPtQLPHV


(QFDVGHUHVWULFFLyGHODYRUHUDO¶DPSODGDGHSDVSHUDYLDQDQWVQRVHUjLQIHULRUDXQWHUo
 GHO¶DPSODGDGHODYRUHUDH[LVWHQW

/¶DPSODGD PtQLPD G¶LWLQHUDULV R GH SDVVRV SHU D YLDQDQWV VHUj G¶XQ PHWUH L TXDUDQWD
FHQWtPHWUHV P 

x (OHPHQWVGHSURWHFFLy

3DVYLDQDQWV
7RWVHOVSDVVRVGHYLDQDQWVTXHV¶KDJLQG¶KDELOLWDUHVSURWHJLUDQ
SHOVGRVFRVWDWVDPEWDQTXHVREDUDQHVUHVLVWHQWVDQFRUDGHV
R HQJDQ[DGHV D WHUUD G¶XQD DOoDGD PtQLPD G¶XQ PHWUH  P 
DPE WUDYHVVHU LQWHUPHGL L HQWRUQSHXV GH YLQW FHQWtPHWUHV 
P  D OD EDVH /¶DOoDGD GH OD SDVVDUHOāOD QR VREUHSDVVDUj HOV
TXLQ]HFHQWtPHWUHV P 

(OV HOHPHQWV TXH IRUPLQ OHV WDQTXHV R EDUDQHV VHUDQ
SUHIHUHQWPHQWFRQWLQXV6L VyQFDODWVOHVVHSDUDFLRQVPtQLPHV
QRSRGUDQVHUVXSHULRUVDTXLQ]HFHQWtPHWUHV P 

)RUDWVLUDVHV
6LHOVYLDQDQWVKDQGHSDVVDUSHUVREUHHOVIRUDWVROHVUDVHVHV
FROāORFDUDQ [DSHV PHWjOāOLTXHV IL[DGHV GH UHVLVWqQFLD VXILFLHQW
WRWDOPHQWSODQHVLVHQVHUHVVDOWV

6L HOV IRUDWV R OHV UDVHV KDQ GH VHU HYLWDWV OHV EDUDQHV R
WDQTXHVGHSURWHFFLyGHOSDVHVFROāORFDUDQDHQHOVHQWLWGH
ODPDU[D



x (QOOXPHQDWLDEDOLVDPHQWOOXPLQyV

(OV VHQ\DOV L HOV HOHPHQWV G¶DEDOLVDPHQW DQLUDQ GHJXGDPHQW LOāOXPLQDWV HQFDUD TXH KL KDJL
HQOOXPHQDWS~EOLF

6¶XWLOLW]DUj SLQWXUD L PDWHULDO UHIOHFWDQW R IRWROXPLQLVFHQW WDQW SHU D OD VHQ\DOLW]DFLy YHUWLFDO L
KRULW]RQWDOFRPSHUDOVHOHPHQWVG¶DEDOLVDPHQW

(OV LWLQHUDULV L SDVVRV GH YLDQDQWV HVWDUDQ FRQYHQLHQWPHQW LOāOXPLQDWV DO OODUJ GH WRW HO WUDP
LQWHQVLWDWPtQLPDOX[ 



(OFDUURGHOTXDOSHQMDHOJDQ[RGHODJUXDQRSRGUjVREUHSDVVDUDTXHVWVOtPLWV6L
FDOJXpV IHUKR HQ DOJXQ PRPHQW HV SUHQGUDQ OHV PHVXUHV LQGLFDGHV SHU D
FjUUHJXHVLGHVFjUUHJXHV






1HWHMDLLQFLGqQFLDVREUHO DPELHQWTXHDIHFWHQO jPELWS~EOLF
x 1HWHMD

(OV FRQWUDFWLVWHV QHWHMDUDQ L UHJDUDQ GLjULDPHQW O¶HVSDL S~EOLF DIHFWDW SHU O¶DFWLYLWDW GH O¶REUD L
HVSHFLDOPHQWGHVSUpVG¶KDYHUHIHFWXDWFjUUHJXHVLGHVFjUUHJXHVRRSHUDFLRQVSURGXFWRUHVGHSROV
RGHL[DOOHV

(VYLJLODUjHVSHFLDOPHQWO¶HPLVVLyGHSDUWtFXOHVVzOLGHV SROVFLPHQWHWF 

&DOGUj SUHQGUH OHV PHVXUHV SHUWLQHQWV SHU HYLWDU OHV URGHUHV GH IDQJ VREUH OD [DU[D YLjULD D OD
VRUWLGDGHOVFDPLRQVGHO¶REUD$WDOILHVGLVSRVDUjDEDQVGHODVRUWLGDGHOWDQFDPHQWGHO¶REUD
XQDVROHUDGHIRUPLJyRSODQ[HVGH³UHOOLJD´GH[PFRPDPtQLPVREUHODTXDOV¶DWXUDUDQHOV
FDPLRQVLHVQHWHMDUDQSHUUHJDPEPjQHJDFDGDSDUHOODGHURGHV

(VWjSURKLELWHIHFWXDUODQHWHMDGHIRUPLJRQHUHVDOFODYHJXHUDPS~EOLF

x 6RUROOV+RUDULGHWUHEDOO
/HVREUHVHVUHDOLW]DUDQHQWUHOHVLOHVKRUHVGHOVGLHVIHLQHUV

)RUDG¶DTXHVWKRUDULQRPpVHVSHUPHWUHDOLW]DUDFWLYLWDWVTXHQRSURGXHL[LQVRUROOVPpVHQOOjG¶DOOz
TXHHVWDEOHL[HQOHV2&$)/HVREUHVUHDOLW]DGHVIRUDG¶DTXHVWKRUDULKDXUDQGHVHUHVSHFtILFDPHQW
DXWRULW]DGHVSHUO¶$MXQWDPHQW

([FHSFLRQDOPHQWLDPEO¶REMHFWHGHPLQLPLW]DUOHVPROqVWLHVTXHGHWHUPLQDGHVRSHUDFLRQVSRGHQ
SURGXLUVREUHO¶jPELWS~EOLFLODFLUFXODFLyRSHUPRWLXVGHVHJXUHWDWO¶$MXQWDPHQWSRGUjREOLJDUTXH
DOJXQVWUHEDOOVV¶H[HFXWLQHQGLHVQRIHLQHUVRHQXQKRUDULHVSHFtILF

x 3ROV

(VUHJDUDQOHVSLVWHVGHFLUFXODFLyGHYHKLFOHV

(VUHJDUDQHOVHOHPHQWVDHQGHUURFDUODUXQDLWRWVHOVPDWHULDOVTXHSXJXLQSURGXLUSROV

(QHOWDOOGHSHFHVDPEGLVFV¶KLDIHJLUjDLJXD

/HVVLWJHVGHFLPHQWHVWDUDQGRWDGHVGHILOWUH





5HVLGXVTXHDIHFWHQDO jPELWS~EOLF
(O FRQWUDFWLVWD GLQV GHO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW GHILQLUj DPE OD FROāODERUDFLy GHO VHX VHUYHL GH
SUHYHQFLy HOV SURFHGLPHQWV GH WUHEDOO SHU D O¶HPPDJDW]HPDWJH L UHWLUDGD GH FDGDVFXQ GHOV





3jJLQD  

&LUFXODFLyGHYHKLFOHVLYLDQDQWVTXHDIHFWHQO jPELWS~EOLF





3jJLQD  

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





/HV EDVWLGHV GH SDUDPHQWV YHUWLFDOV TXH RFXSLQ YRUHUD R FDOoDGD WLQGUDQ DEDOLVDPHQW OOXPLQyV L
HOHPHQWVUHIOHFWDQWVDWRWHVOHVSRWHVHQWRWHOVHXSHUtPHWUHH[WHULRU

/DGHOLPLWDFLyG¶LWLQHUDULVRSDVVRVSHUDYLDQDQWVIRUPDGDDPEWDQTXHVPHWjOāOLTXHVGH[
FPWLQGUDQDEDOLVDPHQWOOXPLQyVHQWRWHOVHXSHUtPHWUH

x $EDOLVDPHQWLGHIHQVD

(OVHOHPHQWVG¶DEDOLVDPHQWLGHIHQVDDHPSUDUSHUSDVVRVSHUDYHKLFOHVVHUDQHOVGHVLJQDWVFRP
WLSXV7%7/L7'DOD1RUPDGHFDUUHWHUHV±,&DPEHOVHJHQWFULWHULG¶XELFDFLyG¶HOHPHQWV
G¶DEDOLVDPHQWLGHIHQVD 
T  (QODGHOLPLWDFLyGHODYRUDGHOFDUULOGHFLUFXODFLyGHYHKLFOHVFRQWLJXDOWDQFDPHQWGHO¶REUD
U  (QODGHOLPLWDFLyGHYRUHVGHSDVVRVSURYLVLRQDOVGHFLUFXODFLyGHYHKLFOHVFRQWLJXVDSDVVRV
SURYLVLRQDOVSHUDYLDQDQWV
V  3HU LPSHGLU OD FLUFXODFLy GH YHKLFOHV SHU XQD SDUW G¶XQ FDUULO SHU WRW XQ FDUULO R SHU GLYHUVRV
FDUULOVHQHVWUHQ\LPHQWVGHSDVLRGLVPLQXFLyGHOQ~PHURGHFDUULOV
W  (Q OD GHOLPLWDFLy GH YRUHV HQ OD GHVYLDFLy GH FDUULOV HQ HO VHQWLW GH FLUFXODFLy SHU VDOYDU
O¶REVWDFOHGHOHVREUHV
X  (Q OD GHOLPLWDFLy GH YRUHV GH QRXV FDUULOV GH FLUFXODFLy SHU D SDVVRV SURYLVLRQDOV R SHU D
HVWDEOLUXQDQRYDRUGHQDFLyGHODFLUFXODFLyGLIHUHQWGHODTXHKLKDYLDDEDQVGHOHVREUHV

(V FROāORFDUDQ HOHPHQWV GH GHIHQVD 7' ±  TXDQ HQ YLHV G¶DOWD GHQVLWDW GH FLUFXODFLy HQ YLHV
UjSLGHV HQ FRUEHV SURQXQFLDGHV HWF OD SRVVLEOH GHVYLDFLy G¶XQ YHKLFOH GH O¶LWLQHUDUL DVVHQ\DODW
SXJXL SURGXLU DFFLGHQWV D YLDQDQWV R D WUHEDOODGRUV GHVSODoDPHQW R HQGHUURF GHO WDQFDPHQW GH
O¶REUDRGHEDUDQHVGHSURWHFFLyGHSDVGHYLDQDQWV[RFFRQWUDREMHFWHVUtJLGVEROFDUHOYHKLFOH
SHUO¶H[LVWqQFLDGHGHVQLYHOOVHWF 

4XDQO¶HVSDLGLVSRQLEOHVLJXLPtQLPV¶DGPHWUjODFROāORFDFLyG¶HOHPHQWVGHGHIHQVD7'±


x 3DYLPHQWVSURYLVLRQDOV

(OSDYLPHQWVHUjGXUQROOLVFDQWLVHQVHUHJUXL[RVGLIHUHQWVGHOVSURSLVGHOJUDYDWGHOHVSHFHV6L
pVGHWHUUHVWLQGUjXQDFRPSDFWDFLyGHO30 3UzFWRU0RGLILFDW 

6LFDODPSOLDUODYRUHUDSHUDSDVGHYLDQDQWVSHUODFDOoDGD HVFROāORFDUjXQHQWDULPDWVREUHOD
SDUWRFXSDGDGHODFDOoDGDIRUPDQWXQSODKRULW]RQWDODPEODYRUHUDLXQDEDUDQDIL[DGHSURWHFFLy

x $FFHVVLELOLWDWGHSHUVRQHVDPEPRELOLWDWUHGXwGD

6L OD YLD R YLHV GH O¶HQWRUQ GH O¶REUD HVWDQ DGDSWDGHV G¶DFRUG DPE HO TXH GLVSRVD HO 'HFUHW
GHGHPDUoLQRKLKDLWLQHUDULDOWHUQDWLXHOVSDVVRVRLWLQHUDULVSURYLVLRQDOVFRPSOLUDQ
OHVVHJHQWVFRQGLFLRQVPtQLPHV


$OoDGDOOLXUHG¶REVWDFOHVGHP

(Q HOV FDQYLV GH GLUHFFLy O¶DPSODGD PtQLPD GH SDV KDXUj GH SHUPHWUH LQVFULXUH XQ FHUFOH
G¶PGHGLjPHWUH

1RSRGUDQKDYHUKLHVFDOHVQLJUDRQVDwOODWV

(OSHQGHQWORQJLWXGLQDOVHUjFRPDPj[LPGHOLHOSHQGHQWWUDQVYHUVDOGHO

(OSDYLPHQWVHUjGXUQROOLVFDQWLVHQVHUHJUXL[RVGLIHUHQWVDOVSURSLVGHOJUDYDWGHSHFHV6L
pVGHWHUUHVWLQGUjXQDFRPSDFWDFLyGHO30 3UzFWRU0RGLILFDW 

(OV JXDOV WLQGUDQ XQD DPSODGD PtQLPD G¶XQ PHWUH L YLQW FHQWtPHWUHV  P  L XQ SHQGHQW
Pj[LPGHO

6LKLKDLWLQHUDULDOWHUQDWLXV¶LQGLFDUjHQHOVSXQWVGHGHVYLDFLyFDSDO¶LWLQHUDULDOWHUQDWLXFROāORFDQW
XQVHQ\DOWLSXV'DPEHOVtPEROLQWHUQDFLRQDOG¶DFFHVVLELOLWDW,XQDIOHW[DGHVHQ\DOLW]DFLy




3jJLQD  


x 0DQWHQLPHQW

/D VHQ\DOLW]DFLy L HOV HOHPHQWV G¶DEDOLVDPHQW HV IL[DUDQ GH WDO PDQHUD TXH LPSHGHL[L HO VHX
GHVSODoDPHQWLGLILFXOWLODVHYDVXEWUDFFLy

/D VHQ\DOLW]DFLy O¶DEDOLVDPHQW HOV SDYLPHQWV O¶HQOOXPHQDW L WRWHV OHV SURWHFFLRQV GHOV LWLQHUDULV
GHVYLDFLRQV L SDVVRV SHU D YHKLFOHV L YLDQDQWV HV FRQVHUYDUDQ HQ SHUIHFWH HVWDW GXUDQW OD VHYD
YLJqQFLDHYLWDQWODSqUGXDGHFRQGLFLRQVSHUFHSWLYHVRGHVHJXUHWDW

(OVSDVVRVLLWLQHUDULVHVPDQWLQGUDQQHWV

x 5HWLUDGDGHVHQ\DOLW]DFLyLDEDOLVDPHQW

$FDEDGDO¶REUDHVUHWLUDUDQWRWVHOVVHQ\DOVHOHPHQWVGLVSRVLWLXVLDEDOLVDPHQWLPSODQWDWV

(O WHUPLQL Pj[LP SHU D O¶H[HFXFLy G¶DTXHVWHV RSHUDFLRQV VHUj G¶XQD VHWPDQD XQ FRS DFDEDGD
O¶REUDRODSDUWG¶REUDTXHH[LJtVODVHYDLPSODQWDFLy





3URWHFFLyLWUDVOODWG HOHPHQWVHPSODoDWVDODYLDS~EOLFD
x $UEUHVLMDUGLQV

$O 3/$ '( 6(*85(7$7 V¶DVVHQ\DODUDQ WRWV HOV HOHPHQWV YHJHWDOV L O¶DUEUDW H[LVWHQW D OD YLD
S~EOLFDTXHHVWLJXLQDOD]RQDGHOHVREUHVLDOVHXOOLQGDU/¶(QWLWDW0XQLFLSDOUHVSRQVDEOHGH3DUFV
L-DUGLQVHPHWUjXQLQIRUPHSUHYLSUHFHSWLX

0HQWUHGXULQOHVREUHVHVSURWHJLUjO¶DUEUDWHOVMDUGLQVLOHVHVSqFLHVYHJHWDOVTXHSXJXLQTXHGDU
DIHFWDGHV GHL[DQW DO VHX YROWDQW XQD IUDQMD G¶XQ   PHWUH GH ]RQD QR RFXSDGD (O FRQWUDFWLVWD
YHWOODUjSHUTXqHOVHVFRVVHOOVLOHV]RQHVDMDUGLQDGHVHVWLJXLQVHPSUHOOLXUHVG¶HOHPHQWVHVWUDQ\V
GHL[DOOHVHVFRPEUDULHVLUXQD6¶KDXUDQGHUHJDUSHULzGLFDPHQWVHPSUHTXHDL[zQRHVSXJXLIHU
QRUPDOPHQWGHVGHO¶H[WHULRUGHOD]RQDG¶REUHV

(OVHVFRVVHOOVTXHTXHGLQLQFORVRVGLQVO¶jPELWG HVWUHQ\LPHQWGHSDVSHUDYLDQDQWVV¶KDXUDQGH
WDSDUGHPDQHUDTXHODVXSHUItFLHVLJXLFRQWtQXDLVHQVHUHVVDOWV

x 3DUDGHVG¶DXWRE~VTXLRVFRVE~VWLHV

$ FDXVD GH OD LPSODQWDFLy GHO WDQFDPHQW GH O¶REUD MD VLJXL SHUTXq TXHGHQ DO VHX LQWHULRU R SHU
TXHGDU HQ ]RQD GH SDV UHVWULQJLW FDOGUj SUHYHXUH HO WUDVOODW SURYLVLRQDO GH SDUDGHV G¶DXWRE~V
TXLRVFRVE~VWLHVGH&RUUHXVRHOHPHQWVVLPLODUVHPSODoDWVDO¶HVSDLS~EOLF

(QDTXHVWFDVFDOGUjLQGLFDUKRHQHO3/$'(6(*85(7$7SUHYHXUHHOVHXHPSODoDPHQWGXUDQW
HO WHPSV TXH GXULQ OHV REUHV L FRQWDFWDU DPE HOV VHUYHLV FRUUHVSRQHQWV SHU WDO GH FRRUGLQDU OHV
RSHUDFLRQV


 5,6&26'('$1<6$7(5&(56,0(685(6'(3527(&&,Ï






5LVFRVGHGDQ\VDWHUFHUV
(OVULVFVTXHGXUDQWOHVVXFFHVVLYHVIDVHVG H[HFXFLyGHO REUDSRGULHQDIHFWDUSHUVRQHVRREMHFWHV
DQQH[RVTXHHQGHSHQJXLQVyQHOVVHJHQWV

&DLJXGDDOPDWHL[QLYHOO

$WURSHOODPHQWV





3jJLQD  

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~












(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





$YDOXDFLyGHULVFRV

&ROāOLVLRQVDPEREVWDFOHVDODYRUHUD
&DLJXGDG REMHFWHV

,G
5LVF

&$,*8'$'(3(5621(6$',)(5(171,9(//

6LWXDFLy 62%5((/(0(176$(1'(552&$53(5',),&8/7$7$/6$&&(6626

&$,*8'$'(3(5621(6$/0$7(,;1,9(//

6LWXDFLy 7(55(1<,55(*8/$50$7(5,$/0$/$3/(*$7

&$,*8'$' 2%-(&7(63(50$1,38/$&,Ï2'(0$7(5,$/675$163257$76

6LWXDFLy 0$1,38/$&,Ï,0$17(1,0(17'(0$7(5,$/6,(,1(6

75(3,7-$'(662%5(2%-(&7(6

6LWXDFLy 0$7(5,$/60$/$3/(*$76

&236$0%2%-(&7(62(,1(6 7$//6 

6LWXDFLy $0%(,1(60$18$/620(&¬1,48(6

352-(&&,Ï'()5$*0(17623$57Ë&8/(6

6LWXDFLy $0%'(675266$'(0$7(5,$/7$//2;,$&(7,/Ê1,&7$//3(55$',$/

$75$3$0(173(5%2/&$'$'(0¬48,1(675$&725629(+,&/(6

6LWXDFLy 7(55(1<,55(*8/$5

62%5((6)25d26

6LWXDFLy 0$1,38/$&,Ï0$18$/

(;326,&,Ï$&21',&,216$0%,(17$/6(;75(0(6

6LWXDFLy 75(%$//6$/ (;7(5,25

,1+$/$&,Ï2,1*(67,Ï'(68%67$1&,(612&,9(6

6LWXDFLy 32/6

(;3/26,216

6LWXDFLy 2;,$&(7,/Ê(0$1$&,Ï'(*$626

$7523(//$0(1762&236$0%9(+,&/(6

6LWXDFLy 029,0(176'(0$48,1$5,$,&$0,216',16'(/ 2%5$

(;326,&,Ï$6252//6

6LWXDFLy 0$48,1¬5,$

(;326,&,Ï$9,%5$&,216

6LWXDFLy 0$48,1¬5,$
33UREDELOLWDW  **UDYHWDW  $$YDOXDFLy  

0HVXUHVGHSURWHFFLyDWHUFHUV
(V FRQVLGHUDUDQ OHV VHJHQWV PHVXUHV GH SURWHFFLy SHU D FREULU HO ULVF GH OHV SHUVRQHV TXH
WUDQVLWHQSHOVYROWDQWVGHO REUD

 0XQWDWJH GH WDQFD PHWjOāOLFD D EDVH G HOHPHQWV SUHIDEULFDWV GH  P G DOoDGD VHSDUDQW HO
SHUtPHWUHGHO REUDGHOHV]RQHVGHWUjQVLWH[WHULRU
 3HU D OD SURWHFFLy GH SHUVRQHV L YHKLFOHV TXH WUDQVLWLQ SHOV FDUUHUV OLPtWURIV V¶LQVWDOāODUj XQ
SDVVDGtVG¶HVWUXFWXUDFRQVLVWHQWHQO¶DVVHQ\DODPHQWTXHKDXUjGHVHUzSWLFLOOXPLQyVDODQLW
SHUDLQGLFDUHOJjOLEGHOHVSURWHFFLRQVDOWUjILFURGDW2FDVLRQDOPHQWHVSRGUjLQVWDOāODUHQHO
SHUtPHWUHGHODIDoDQDXQDPDUTXHVLQDHQYRODGtVGHPDWHULDOUHVLVWHQW
 6LIRVQHFHVVDULRFXSDUODYRUHUDGXUDQWO¶DSOHFGHPDWHULDOVDO¶REUDPHQWUHGXULODPDQLREUD
GHGHVFjUUHJDHVFDQDOLW]DUjHOWUjQVLWGHYLDQDQWVSHUO¶LQWHULRUGHOSDVVDGtVGHYLDQDQWVLHOGH
YHKLFOHV IRUD GH OHV ]RQHV G¶DIHFWDFLy GH OD PDQLREUD DPE SURWHFFLy D EDVH GH UHL[HV
PHWjOāOLTXHVGHVHSDUDFLyG¶jUHHVLHVFROāORFDUDQOOXPVGHJjOLEQRFWXUQVLVHQ\DOVGHWUjQVLF
TXHDYLVLQDOVYHKLFOHVGHODVLWXDFLyGHSHULOO
 (Q IXQFLy GHO QLYHOO G¶LQWURPLVVLy GH WHUFHUV D O¶REUD HV SRW FRQVLGHUDU OD FRQYHQLqQFLD GH
FRQWUDFWDU XQ VHUYHL GH FRQWURO G¶DFFHVVRV D O REUD D FjUUHF G¶XQ 6HUYHL GH 9LJLOjQFLD
SDWULPRQLDOH[SUHVVDPHQWSHUDDTXHVWDIXQFLy



 35(9(1&,Ï'(5,6&26&$7$675Ñ),&6
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 35(9,6,216'(6(*85(7$73(/675(%$//63267(5,256

3UHYLVLRQV L LQIRUPDFLRQV ~WLOV SHU HIHFWXDU DO VHX GLD HQ OHV GHJXGHV FRQGLFLRQV GH VHJXUHWDW L
VDOXWHOVSUHYLVLEOHVWUHEDOOVSRVWHULRUV PDQWHQLPHQW VHJRQVDUW5'


 $11(;),7;(6' $&7,9,7$765,6&$9$/8$&,Ï0(685(6
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(1'(552& 3(5 0,7-$16 0$18$/6 0(&¬1,&6 ,2 (;3/26,86 '( )21$0(176 3$9,0(176 , (/(0(176 $
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(OVSULQFLSDOVULVFRVFDWDVWUzILFVFRQVLGHUDWVFRPUHPRWDPHQWSUHYLVLEOHVSHUDTXHVWDREUDVyQ

,QFHQGLH[SORVLyLRGHIODJUDFLy

,QXQGDFLy

&ROāODSVHHVWUXFWXUDOSHUPDQLREUHVIDOOLGHV

$WHPSWDWSDWULPRQLDOFRQWUDOD3URSLHWDWLRFRQWUDFWLVWHV

(QIRVDPHQWGHFjUUHJXHVRDSDUHOOVG¶HOHYDFLy

3HUDFREULUODVHYHQWXDOLWDWVSHUWLQHQWVHO&RQWUDFWLVWDUHGDFWDUjLLQFORXUjFRPDQQH[DOVHX3OD
GH6HJXUHWDWL6DOXWXQ³3ODG¶(PHUJqQFLD,QWHULRU´FREULQOHVVHJHQWVPHVXUHVPtQLPHV
 2UGUHLQHWHMDJHQHUDO
 $FFHVVRVLYLHVGHFLUFXODFLyLQWHUQDGHO REUD
 8ELFDFLyG H[WLQWRUVLG¶DOWUHVDJHQWVH[WLQWRUV
 1RPHQDPHQWLIRUPDFLyGHOD%ULJDGDGH3ULPHUD,QWHUYHQFLy
 3XQWVGHWUREDGD
 $VVLVWqQFLD3ULPHUV$X[LOLV


*
**
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3jJLQD  





'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6ROLFLWDUKDELOLWDFLySURIHVVLRQDOGHOSHUVRQDOHQFDUUHJDWGHOPDQWHQLPHQWGHO REUD
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3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
,
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,WLQHUDULVSUHHVWDEOHUWVLEDOLVVDWVSHUDOSHUVRQDO
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
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1RUHDOLW]DUWUHEDOOVDODPDWHL[DYHUWLFDO
6ROLFLWDUGDGHVGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVGHOHVWHUUHV
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
ÒVGHUHFRO]DPHQWVKLGUjXOLFV
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
(OLPLQDUHOVRUROOHQRULJHQ
(OLPLQDUYLEUDFLRQVHQRULJHQ
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
&RQWUROGHOQLYHOOVRQRUDPEVRQyPHWUHSRUWjWLO
0DQWHQLUOOLXUHG DLJXDIDQJLOORWVH[FDYDFLyLUDVHV
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3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
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3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHSDUDPHQWVDFDEDWVGHIHU K 
1RWUHEDOODUQLHVWDUDOUDGLG DFFLyGHOHVFjUUHJXHVVXVSHVVHV
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
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(YLWDUSURFHVVRVGHGLYLVVLyGHPDWHULDOHQVHF
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5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVDODLUHOOLXUHVHPSUHDVRWDYHQW
,
7DOOVDPEVHUUDGHWUHSDUSHUYLDKXPLGDDPESURWHFFLyQVLQWHJUDGHV
,
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
,
3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
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8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
,
8WLOLW]DUSLQoDPDQXDOHUJRQyPLFDSHUPDQLSXODUEORFVRPDRQV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
7UDVOODGDUPDWHULDOVDPEODJUXDGLQVG XQDFDL[DRVDUFzIHJ
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
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5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
,QWHJUDUODVHJXUHWDWDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLF
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
)RUPDFLy
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
$GDSWDUODIHLQDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLYLGXDOVGHODSHUVRQDTXHODUHDOLW]D
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
(QFDVGHYHQWDSXQWDODPHQWLIL[DFLyGHWRWVHOVHOHPHQWVLQHVWDEOHV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
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,
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
,
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
,
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
,
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
,
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
,
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
,
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
,
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
,
)RUPDFLy
,
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
,
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
,
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
,
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
,
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
,
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
,
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
,
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
,
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
,
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
,
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
,
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
,
7DOOVDPEVHUUDGHWUHSDUSHUYLDKXPLGDDPESURWHFFLyQVLQWHJUDGHV
,
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
,
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
,
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
,
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
,
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
,
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
,
(OLPLQDUYLEUDFLRQVHQRULJHQ
,
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
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'HVFULSFLy
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6ROLFLWDUKDELOLWDFLySURIHVVLRQDOGHOSHUVRQDOHQFDUUHJDWGHOPDQWHQLPHQWGHO REUD
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
6XEVWLWXLUODIDEULFDFLyDREUDSHUODSUHIDEULFDFLyDWDOOHU
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
)RUPDFLy
(YLWDUSURFHVVRVG DMXVWHQREUD
$GHTXDFLyGHOVUHFRUUHJXWVGHODPDTXLQjULD
3URFHGLPHQWG XWLOLW]DFLyGHODPDTXLQjULD
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOWHUQDWLXVSRFSHVVDWVLPpVPDQHJDEOHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
5RWDFLyGHOVOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
5HJGHOHV]RQHVGHWUHEDOO
5HFRQHL[HPHQWGHOVPDWHULDOVDHQGHUURFDU
(YLWDUSURFHVVRVGHGLYLVVLyGHPDWHULDOHQVHF
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOGLVVHQ\GHOSURMHFWH
7DOOVDPEVHUUDGHWUHSDUSHUYLDKXPLGDDPESURWHFFLyQVLQWHJUDGHV
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
(OLPLQDUHOVRUROOHQRULJHQ
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
&RQWUROGHOQLYHOOVRQRUDPEVRQyPHWUHSRUWjWLO
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
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)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
,
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
,
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
,
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
,
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
,
(YLWDUSURFHVVRVGHGLYLVVLyGHPDWHULDOHQVHF
,
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVDODLUHOOLXUHVHPSUHDVRWDYHQW
,
6XEVWLWXLUHOVPDWHULDOVDPEVXEVWjQFLHVQRFLYHV
,
3ODQLILFDFLyGHOHVjUHHVGHWUHEDOO
,
$FFHVVRVLFLUFXODFLyLQGHSHQGHQWVSHUDSHUVRQDOLPDTXLQjULD
,
$QLYHOODUODPDTXLQjULDSHUDODUHDOLW]DFLyGHO DFWLYLWDW
,
(OSHUVRQDOQRKDGHGHVFDQVDUDOFRVWDWGHPjTXLQHVDWXUDGHV
,
/LPLWDFLyGHODYHORFLWDWGHOVYHKLFOHV
,
3HUWUHEDOOVHQDOoDGDXWLOLW]DUSODWDIRUPHVHOHYDGRUHVPHFjQLTXHVRKLGUjXOLTXHV
,
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
&RQWURODUODWHPSHUDWXUDLYHORFLWDWGHOYHQWDOVOORFVGHWUHEDOO
,
'HWHFFLy[DU[HVLQVWDOāODFLRQVHQFDVWDGHVRVRWHUUDGHV
,
3HUPDQLSXODUFjUUHJXHVOODUJXHVDPEJUXDXWLOLW]DUELJDGHUHSDUWLPHQW
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV
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6LWXDFLy 0$1,38/$&,Ï
0$17(1,0(17
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&236$0%2%-(&7(62(,1(6 7$//6 

6LWXDFLy $0%(,1(6

352-(&&,Ï'()5$*0(17623$57Ë&8/(6

6LWXDFLy $/$-867$5(/6(/(0(176

$75$3$0(173(52(175(2%-(&7(6

6LWXDFLy 3(52%-(&7(6$&2//2&$52,167$//$5

62%5((6)25d26

6LWXDFLy 3(50$1,38/$&,Ï0$18$/
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
,QWHJUDUODVHJXUHWDWDOGLVVHQ\DUTXLWHFWzQLF
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
3HUVRQDOTXDOLILFDWSHUDWUHEDOOVHQDOoDGD
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
6XEVWLWXLUODIDEULFDFLyDREUDSHUODSUHIDEULFDFLyDWDOOHU
(YLWDUSURFHVVRVGHPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVDREUD
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
6XVSHQVLyGHOHVIHLQHVHQFRQGLFLRQVH[WUHPHV
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDUHDOLW]DUORVHQ]RQHVSURWHJLGHV
(QFDVGHYHQWDSXQWDODPHQWLIL[DFLyGHWRWVHOVHOHPHQWVLQHVWDEOHV
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
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'HVFULSFLy
3ODQLILFDUHOVWUHEDOOVSHUDPDQWHQLUHOPj[LPGHWHPSVSRVVLEOHOHVSURWHFFLRQV
5HYLVLyLPDQWHQLPHQWSHULzGLFGH63&
'LVVHQ\LHVWXGLGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVHQIDVHGHSURMHFWH
2UGUHLQHWHMD
3UHSDUDFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVVXSHUItFLHVGHWUHEDOO
2UJDQLW]DFLyGHOHV]RQHVGHSDVLHPPDJDW]HPDWJH
3ODQLILFDFLyG jUHHVLOORFVGHWUHEDOO
3ODQLILFDFLyGHUHFRUUHJXWVLPDQLREUHVSHUDPjTXLQHVLFDPLRQV
(OHFFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUVGHPDQWHQLPHQW
,PSHGLUO DFFpVGHSHUVRQDOGLQVGHOUDGLG DFFLyGHFjUUHJXHVVXVSHVHV
1REDODQFHMDUOHVFjUUHJXHVVXVSHVHV
6XVSHQGUHLDL[HFDUOHVFjUUHJXHVGLQVGHO HQYROFDOORIOHL[RVRULJLQDOV

5LVFRV












3jJLQD  

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~




,
3HU D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV YROXPLQRVRV LR SHVDWV VROLFLWDU XQ SURFHGLPHQW GH
WUHEDOOHVSHFtILF
,
6XEVWLWXLUORPDQXDOSHUORPHFjQLF
,
3ODQLILFDFLyGHFRPSUDLSURJUDPDGHPDQWHQLPHQWG HLQHV
,
)RUPDFLyGHO RSHUDULHQO ~VLPDQWHQLPHQWG HLQHV
,
6XEVWLWXLUODIDEULFDFLyDREUDSHUODSUHIDEULFDFLyDWDOOHU
,
(YLWDUSURFHVVRVGHWDOODWGHPDWHULDOVDO REUD
,
)RUPDFLy
,
(YLWDUSURFHVVRVG DMXVWHQREUD
,
3ODQLILFDFLyLSURFHGLPHQWVSHUDODFjUUHJDLGHVFjUUHJDGHPDWHULDOV
,
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHSDUDPHQWVDFDEDWVGHIHU K 
,
(OHFFLyGHOVHTXLSVGHPDQWHQLPHQW
,
3DOHWLW]DFLyLHLQHVHUJRQzPLTXHV
,
$GDSWDUODIHLQDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLQGLYLGXDOVGHODSHUVRQDTXHODUHDOLW]D
,
(OHFFLyGHOVPDWHULDOVDOWHUQDWLXVSRFSHVVDWVLPpVPDQHJDEOHV
,
1RWUHEDOODUDOFRVWDWGHOLQLHVHOqFWULTXHVDPEFDEOHVQXVRV
,
(OHFFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVHLQHVHOqFWULTXHV
,
)RUPDFLyLKDELOLWDFLyHVSHFtILFDSHUDFDGDHLQD
,
&RPSOLPHQWGHO5(%7SHOTXHIDDHTXLSVGHSURWHFFLy
,
5HYLVLyGHODSRVWDDWHUUD
,
5HDOLW]DUHOVWUHEDOOVVREUHVXSHUItFLHVVHTXHV
,
'LVSRVDUGHTXDGUHVHOqFWULFVVHFXQGDULV
,
8WLOLW]DU PLWMDQV PHFjQLFV JUXHV WUDQVSDOHWV SODWDIRUPHV HOHYDGRUHV  SHU PDQLSXODU
FjUUHJXHV
,
9HULILFDUQLYHOOOXPtQLFPtQLP OX[ DLWLQHUDULVLOORFVGHWUHEDOO
,
'HWHFFLy[DU[HVLQVWDOāODFLRQVHQFDVWDGHVRVRWHUUDGHV
,
9HULILFDUTXHOHVFRQQH[LRQVGHOHVPjTXLQHVHVIDFLQDPEHQGROOVUHJODPHQWDULV































 6LJQDWXUHV


$OIRQVR6DQWRV7DSLD
(QJLQ\HUG (GLILFDFLy

',3(LQJHQLHUtD6/3
9LODQRYDLOD*HOWU~ 
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ESS 2 – Plànols
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

ESS 3 – Plec de condicions
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





,QGH[

'(),1,&,Ï,$%$67'(/3/(&

,GHQWLILFDFLyGHOHVREUHV

2EMHFWH

'RFXPHQWVTXHGHILQHL[HQO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW

&RPSDWLELOLWDWLUHODFLyHQWUHHOVHVPHQWDWVGRFXPHQWV

'(),1,&,216,&203(7Ê1&,(6'(/6$*(176'(/)(7&216758&7,8

3URPRWRU

&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXW

3URMHFWLVWD

'LUHFWRUG 2EUD

&RQWUDFWLVWDRFRQVWUXFWRU HPSUHVDULSULQFLSDO L6XEFRQWUDFWLVWHV

7UHEDOODGRUV$XWzQRPV

7UHEDOODGRUV

'2&80(17$&,Ï35(9(17,9$'(&$5¬&7(5&2175$&78$/

,QWHUSUHWDFLyGHOVGRFXPHQWVYLQFXODQWVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXW

9LJqQFLDGHO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW

3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWD

(O /OLEUHG ,QFLGqQFLHV 

&DUjFWHUYLQFXODQWGHO&RQWUDFWHRGRFXPHQWGHO &RQYHQLGH3UHYHQFLyL&RRUGLQDFLy L
GRFXPHQWDFLyFRQWUDFWXDODQQH[DHQPDWqULDGH6HJXUHWDW

1250$7,9$/(*$/' $3/,&$&,Ï

7H[WRVJHQHUDOV

&RQGLFLRQVDPELHQWDOV

,QFHQGLV

,QVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHV

(TXLSVLPDTXLQjULD

(TXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDO

6HQ\DOLW]DFLy

'LYHUVRV

&21',&,216(&21Ñ0,48(6

&ULWHULVG DSOLFDFLy

&HUWLILFDFLyGHOSUHVVXSRVWGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW

5HYLVLyGHSUHXVGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW

3HQDOLW]DFLRQVSHULQFRPSOLPHQWHQPDWqULDGH6HJXUHWDW

&21',&,2167Ê&1,48(6*(1(5$/6'(6(*85(7$7

3UHYLVLRQVGHO&RQWUDFWLVWD  DO DSOLFDFLyGHOHV7qFQLTXHVGH6HJXUHWDW

&RQGLFLRQV7qFQLTXHVGHO&RQWUROGH4XDOLWDWGHOD3UHYHQFLy

&RQGLFLRQV7qFQLTXHVGHOVÑUJDQVGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDFRPSHWHQWVHQPDWqULDGH
6HJXUHWDWL6DOXW

2EOLJDFLRQVGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDFRPSHWHQWHQPDWqULDGH0HGLFLQDGHO7UHEDOO 
&RPSHWqQFLHVGHOV&ROāODERUDGRUV3UHYHQFLRQLVWHVDO REUD

&RPSHWqQFLHVGH)RUPDFLyHQ6HJXUHWDWDO REUD

3/(&'(&21',&,2167Ê&1,48(6(63(&Ë),48(6'(6(*85(7$7'(/6(48,36
'HILQLFLyLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOV(TXLSV

&RQGLFLRQVG HOHFFLy


1RUPDWLYDDSOLFDEOH
6LJQDWXUHV
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3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





DL[tFRPOHVSUHVFULSFLRQVTXHV KDXUDQ  GHFRPSOLUHQUHODFLyDPEOHVFDUDFWHUtVWLTXHV
O ~VLODFRQVHUYDFLyGHOHVPjTXLQHVXWHQVLOLVHLQHVVLVWHPHVLHTXLSVSUHYHQWLXV


3/(&





3OjQROV



 '(),1,&,Ï,$%$67'(/3/(&







$PLGDPHQWV 'HWRWHVOHVXQLWDWVRHOHPHQWVGHVHJXUHWDWLVDOXWDOWUHEDOOTXHKDJLQHVWDWGHILQLWVR
SURMHFWDWV

3UHVVXSRVW 4XDQWLILFDFLyGHOFRQMXQWGHGHVSHVHVSUHYLVWHVSHUO DSOLFDFLyLH[HFXFLyGHO (VWXGLGH
6HJXUHWDWL6DOXW


,GHQWLILFDFLyGHOHVREUHV
3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~ 





2EMHFWH
$TXHVW3OHFGH&RQGLFLRQVGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWFRPSUqQHOFRQMXQWG HVSHFLILFDFLRQVTXH
KDXUDQ G¶DFRPSOLU WDQW HO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW GHO &RQWUDFWLVWD FRP D GRFXPHQW GH *HVWLy
3UHYHQWLYD 3ODQLILFDFLy2UJDQLW]DFLy([HFXFLyL&RQWURO GHO¶REUDOHVGLIHUHQWVSURWHFFLRQVDHPSUDU
SHU OD UHGXFFLy GHOV ULVFRV 0LWMDQV $X[LOLDUV G¶8WLOLWDW 3UHYHQWLYD 6LVWHPHV GH 3URWHFFLy &ROāOHFWLYD
(TXLSV GH 3URWHFFLy ,QGLYLGXDO  ,PSODQWDFLRQV SURYLVLRQDOV SHU D OD 6DOXEULWDW L &RQIRUW GHOV
WUHEDOODGRUV DL[t FRP OHV WqFQLTXHV GH OD VHYD LPSOHPHQWDFLy D O¶REUD L OHV TXH KDXUDQ GH PDQDU
O¶H[HFXFLy GH TXDOVHYRO WLSXV G¶LQVWDOāODFLRQV L G¶REUHV DFFHVVzULHV 3HU D TXDOVHYRO WLSXV
G¶HVSHFLILFDFLy QR LQFORVD HQ DTXHVW 3OHF HV WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV FRQGLFLRQV WqFQLTXHV TXH HV
GHULYLQG¶HQWHQGUHFRPDQRUPHVG¶DSOLFDFLy

D  7RWVDTXHOOVFRQWLQJXWVDO

3OHF *HQHUDO GH &RQGLFLRQV 7qFQLTXHV GH O¶(GLILFDFLy¶µ FRQIHFFLRQDW SHO &HQWUH
([SHULPHQWDO G¶$UTXLWHFWXUD DSURYDW SHO &RQVHOO 6XSHULRU GH &ROāOHJLV G¶$UTXLWHFWHV L
DGDSWDWDOHVVHYHVREUHVSHUODµµ'LUHFFLy*HQHUDOG¶$UTXLWHFWXUD¶µ FDVG (GLILFDFLy 

µµ3OHF GH&OjXVXOHV $GPLQLVWUDWLYHV *HQHUDOV SHU D OD &RQWUDFWDFLy G¶2EUHVGH O¶(VWDW¶µ L
DGDSWDWDOHVVHYHVREUHVSHU  ODµµ'LUHFFLyGH3ROtWLFD7HUULWRULDOL2EUHV3~EOLTXHV¶µ FDV
G 2EUD3~EOLFD 
E  /HV FRQWLQJXGHV DO 5HJODPHQW *HQHUDO GH &RQWUDFWDFLy GH O¶(VWDW 1RUPHV 7HFQROzJLTXHV GH
O¶(GLILFDFLy SXEOLFDGHV SHO µµ0LQLVWHULR GH OD 9LYLHQGD¶µ L SRVWHULRUPHQW SHO µµ0LQLVWHULR GH 2EUDV
3~EOLFDV\8UEDQLVPR¶µ
F  /D QRUPDWLYD OHJLVODWLYD YLJHQW G¶REOLJDW FRPSOLPHQW L OHV FRQGLFLRQDGHV SHU OHV FRPSDQ\LHV
VXEPLQLVWUDGRUHVGHVHUYHLVS~EOLFVWRWHVHOOHVDOPRPHQWGHO¶RIHUWD












3jJLQD  

&RPSDWLELOLWDWLUHODFLyHQWUHHOVHVPHQWDWVGRFXPHQWV
/ HVWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWIRUPDSDUWGHO3URMHFWHG ([HFXFLyG REUDRHQHOVHXFDVGHO3URMHFWH
G 2EUD KDYHQW GH VHU FDGDVFXQ GHOV GRFXPHQWV TXH O LQWHJUHQ FRKHUHQWV DPE HO FRQWLQJXW GHO
3URMHFWHLUHFROOLUOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVGHFDUjFWHUSDOāOLDWLXDGHTXDGHVDOVULVFRVQRHOLPLQDWVR
UHGXwWV D OD IDVH GH GLVVHQ\ TXH FRPSRUWL OD UHDOLW]DFLy GH O REUD HQ HOV WHUPLQLV L FLUFXPVWjQFLHV
VRFLRWqFQLTXHVRQODPDWHL[DHVWLQJXLTXHPDWHULDOLW]DU

(O 3OHF GH &RQGLFLRQV 3DUWLFXODUV HOV 3OjQROV L 3UHVVXSRVW GH O¶(VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW VyQ
GRFXPHQWVFRQWUDFWXDOVTXHUHVWDUDQLQFRUSRUDWVDO&RQWUDFWHLSHUWDQWVyQG¶REOLJDWDFRPSOLPHQW
OOHYDWPRGLILFDFLRQVGHJXGDPHQWDXWRULW]DGHV

/DUHVWDGH'RFXPHQWVRGDGHVGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWVyQLQIRUPDWLXVLHVWDQFRQVWLWXwWVSHU
OD0HPzULD'HVFULSWLYDDPEWRWVHOVVHXV$QQH[RVHOV'HWDOOV*UjILFVG¶LQWHUSUHWDFLyHOV$PLGDPHQWV
LHOV3UHVVXSRVWRV3DUFLDOV

(OV HVPHQWDWV GRFXPHQWV LQIRUPDWLXV UHSUHVHQWHQ QRPpV XQD RSLQLy IRQDPHQWDGD GH O¶$XWRU GH
O¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWVHQVHTXHDL[zVXSRVLTXHHVUHVSRQVDELOLW]LGHODFHUWHVDGHOHVGDGHV
TXHVHVXEPLQLVWUHQ$TXHVWHVGDGHVKDQGHFRQVLGHUDUVHWDQWVROVFRPDFRPSOHPHQWG¶LQIRUPDFLy
TXHHO&RQWUDFWLVWDKDG¶DGTXLULUGLUHFWDPHQWLDPEHOVVHXVSURSLVPLWMDQV

1RPpV HOV GRFXPHQWV FRQWUDFWXDOV FRQVWLWXHL[HQ OD EDVH GHO &RQWUDFWH SHU WDQW HO &RQWUDFWLVWD QR
SRGUj DOāOHJDU QL LQWURGXLU DO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW FDS PRGLILFDFLy GH OHV FRQGLFLRQV GHO
&RQWUDFWH HQ EDVH D OHV GDGHV FRQWLQJXGHV DOV GRFXPHQWV LQIRUPDWLXV OOHYDW TXH DTXHVWHV GDGHV
DSDUHJXLQDDOJXQGRFXPHQWFRQWUDFWXDO

(O &RQWUDFWLVWD VHUj GRQFV UHVSRQVDEOH GH OHV HUUDGHV TXH SXJXLQ GHULYDUVH GH QR REWHQLU OD
VXILFLHQWLQIRUPDFLyGLUHFWDTXHUHFWLILTXLRUDWLILTXLODFRQWLQJXGDDOVGRFXPHQWVLQIRUPDWLXVGHO¶(VWXGL
GH6HJXUHWDWL6DOXW

6L KL KDJXpV FRQWUDGLFFLy HQWUH HOV 3OjQROV L OHV 3UHVFULSFLRQV 7qFQLTXHV 3DUWLFXODUV HQ FDV
G¶LQFORXUH¶VDTXHVWHVFRPDGRFXPHQWTXHFRPSOHPHQWLHO3OHFGH&RQGLFLRQV*HQHUDOVGHO3URMHFWH
Wp SUHYDOHQoD HO TXH V¶KD SUHVFULW HQ OHV 3UHVFULSFLRQV 7qFQLTXHV 3DUWLFXODUV (Q TXDOVHYRO FDV
DPEGyVGRFXPHQWVWHQHQSUHYDOHQoDVREUHOHV3UHVFULSFLRQV7qFQLTXHV*HQHUDOV

(O TXH V¶KD HVPHQWDW DO 3OHF GH FRQGLFLRQV L QRPpVDOV 3OjQROVR YLFHYHUVDKDXUj GHVHU H[HFXWDW
FRP VL KDJXpV HVWDW H[SRVDW D DPEGyV GRFXPHQWV VHPSUH TXH D FULWHUL GH O¶$XWRU GH O¶(VWXGL GH
6HJXUHWDW L 6DOXW TXHGLQ VXILFLHQWPHQW GHILQLGHV OHV XQLWDWV GH 6HJXUHWDW L 6DOXW FRUUHVSRQHQW L
DTXHVWHVWLQJXLQSUHXDO&RQWUDFWH


'RFXPHQWVTXHGHILQHL[HQO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
6HJRQVODQRUPDWLYDOHJDOYLJHQW$UWGHO5'GHG RFWXEUHVREUHµµ',6326,&,216
0Ë1,0(6'(6(*85(7$7,'(6$/87$/(62%5(6'(&216758&&,Ï¶µO (VWXGLGH6HJXUHWDW
KDXUjGHIRUPDUSDUWGHO3URMHFWHG ([HFXFLyG 2EUDRDOVHXGHIHFWHGHO3URMHFWHG 2EUDKDYHQWGH
VHUFRKHUHQWDPEHOFRQWLQJXWGHOPDWHL[LUHFROOLUOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVDGHTXDGHVDOVULVFRVTXH
FRPSRUWDODUHDOLW]DFLyGHO REUDFRQWHQLQWFRPDPtQLPHOV  VHJHQWVGRFXPHQWV

0HPzULD
'HVFULSWLYDGHOVSURFHGLPHQWVHTXLSVWqFQLFVLPHGLVDX[LOLDUVTXHKDJLQG XWLOLW]DUVHR
TXH OD VHYD XWLOLW]DFLy HV SXJXL SUHYHXUH LGHQWLILFDFLy GHOV ULVFRV ODERUDOV TXH SXJXLQ
VHUHYLWDWVLQGLFDQWDO HIHFWHOHVPHVXUHVWqFQLTXHVQHFHVVjULHVSHUIHUKRUHODFLyGHOV
ULVFRV ODERUDOV TXH QR HV SXJXLQ HOLPLQDU FRQIRUPH DOV DVVHQ\DODWV  DQWHULRUPHQW
HVSHFLILFDQW OHV PHVXUHV SUHYHQWLYHV L SURWHFFLRQV WqFQLTXHV WHQGHQWV D FRQWURODU L
UHGXLU HOV HVPHQWDWV ULVFRV L YDORUDQW OD VHYD HILFjFLD HQ HVSHFLDO TXDQ HV SURSRVLQ
PHVXUHVDOWHUQDWLYHV

3OHF
'H FRQGLFLRQV SDUWLFXODUV HQ HO TXH HV WLQGUDQ HQ FRPSWH OHV QRUPHV OHJDOV L
UHJODPHQWDULHVDSOLFDEOHVDOHVHVSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHVSUzSLHVGHO REUDTXHHVWUDFWL

2Q HV GHVHQYROXSHQ HOV JUjILFV L HVTXHPHV QHFHVVDULV SHU OD PLOORU GHILQLFLy L
FRPSUHQVLyGHOHVPHVXUHVSUHYHQWLYHVGHILQLGHVDOD0HPzULDDPE H[SUHVVLyGH OHV
HVSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHVQHFHVVjULHV 

 '(),1,&,216,&203(7Ê1&,(6'(/6$*(176'(/)(7&216758&7,8
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3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~






eVGHVLJQDWSHO3URPRWRUHQTXDOLWDWGH&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWD (QIDVHGHFRQFHSFLyHVWXGL
LHODERUDFLyGHO3URMHFWHRE 'XUDQWO ([HFXFLyGHO REUD

(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW L 6DOXW IRUPD SDUW GH OD 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy
)DFXOWDWLYD'LUHFFLyG¶([HFXFLy


'LQV O jPELW GH OD UHVSHFWLYD FDSDFLWDW GH GHFLVLy FDGDVFXQ GHOV DFWRUV GHO IHW FRQVWUXFWLX HVWDQ
REOLJDWVDSUHQGUHGHFLVLRQVDMXVWDQWVHDOV3ULQFLSLV*HQHUDOVGHO $FFLy3UHYHQWLYD $UWDOD/
 

 (YLWDUHOVULVFRV
 $YDOXDUHOVULVFRVTXHQRHVSRGHQHYLWDU
 &RPEDWUHHOVULVFRVHQHOVHXRULJHQ
 $GDSWDU OD IHLQD D OD SHUVRQD HQ SDUWLFXODU DO TXH ID UHIHUqQFLD D OD FRQFHSFLy GHOV OORFV GH
WUHEDOOFRPWDPEpDO HOHFFLyGHOVHTXLSVLHOVPqWRGHVGHWUHEDOOLGHSURGXFFLyDPEO REMHFWLX
HVSHFtILFG DWHQXDUODIHLQDPRQzWRQDLUHSHWLWLYDLGHUHGXLUQHHOVHIHFWHVDODVDOXW 
 7HQLUHQFRPSWHO HYROXFLyGHODWqFQLFD
 6XEVWLWXLUHOTXHVLJXLSHULOOyVSHOTXHFRPSRUWLSRFSHULOORQRHQFRPSRUWLFDS
 3ODQLILFDU OD SUHYHQFLy DPE OD UHFHUFD G XQ FRQMXQW FRKHUHQW TXH KL LQWHJUL OD WqFQLFD
O RUJDQLW]DFLy GH OD IHLQD OHV FRQGLFLRQV GH WUHEDOO OHV UHODFLRQV VRFLDOV L OD LQIOXqQFLD GHOV
IDFWRUVDPELHQWDOVDOWUHEDOO
 $GRSWDUPHVXUHVTXHGRQLQSULRULWDWDODSURWHFFLyFROāOHFWLYDUHVSHFWHGHODLQGLYLGXDO
 )DFLOLWDUOHVFRUUHVSRQHQWVLQVWUXFFLRQVDOVWUHEDOODGRUV






&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWGHO3URMHFWH

(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ IDVH GH SURMHFWH pV GHVLJQDW SHO 3URPRWRU TXDQ HQ
O¶HODERUDFLyGHOSURMHFWHG¶REUDLQWHUYLQJXLQYDULVSURMHFWLVWHV

/HV IXQFLRQV GHO &RRUGLQDGRU HQ PDWqULD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW GXUDQW O¶HODERUDFLy GHO SURMHFWH
VHJRQVHO5'VyQOHVVHJHQWV




3URPRWRU
$OVHIHFWHVGHOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWVHUjFRQVLGHUDW3URPRWRUTXDOVHYROSHUVRQDItVLFD
R MXUtGLFD S~EOLFD R SULYDGD TXH LQGLYLGXDO R FROāOHFWLYDPHQW GHFLGHL[L LPSXOVL SURJUDPL L ILQDQFL
DPEUHFXUVRVSURSLVRDOLHQVOHVREUHVGHFRQVWUXFFLySHUVtPDWHL[RSHUODVHYDSRVWHULRUDOLHQDFLy
OOLXUDPHQWRFHVVLyDWHUFHUVVRWDTXDOVHYROWtWRO

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URPRWRU

 'HVLJQDU DO WqFQLF FRPSHWHQW SHU OD &RRUGLQDFLy GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ IDVH GH 3URMHFWH TXDQ
VLJXLQHFHVVDULRHVFUHJXLFRQYHQLHQW








&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWG 2EUD

(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ IDVH G H[HFXFLy G REUD pV GHVLJQDW SHO 3URPRWRU HQ WRWV
DTXHOOV FDVRV HQ TXq LQWHUYp PpV G XQD HPSUHVD L WUHEDOODGRUV DXWzQRPV R GLYHUVRV WUHEDOODGRUV
DXWzQRPV

/HVIXQFLRQVGHO&RRUGLQDGRUHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGXUDQWO H[HFXFLyGHO REUDVHJRQVHO
5'VyQOHVVHJHQWV


&RRUGLQDUO DSOLFDFLyGHOV3ULQFLSLV*HQHUDOVGHO $FFLy3UHYHQWLYD $UW/ 

 'HVLJQDU HQ IDVH GH 3URMHFWH OD UHGDFFLy GH O (VWXGL GH 6HJXUHWDW IDFLOLWDQW DO 3URMHFWLVWD L DO
&RRUGLQDGRU UHVSHFWLYDPHQW OD GRFXPHQWDFLy L LQIRUPDFLy SUqYLD QHFHVVjULD SHU O HODERUDFLy GHO
3URMHFWH L UHGDFFLy GH O (VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW DL[t FRP DXWRULW]DU DOV PDWHL[RV OHV
PRGLILFDFLRQVSHUWLQHQWV

 )DFLOLWDU TXH HO &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ OD IDVH GH SURMHFWH LQWHUYLQJXL HQ WRWHV OHV
IDVHVG HODERUDFLyGHOSURMHFWHLGHSUHSDUDFLyGHO REUD

 'HVLJQDUHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWHQIDVHG¶2EUDSHUO DSURYDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL
6DOXWDSRUWDWSHOFRQWUDFWLVWDDPEDQWHODFLyDO LQLFLGHOHVREUHVHOTXDO&RRUGLQDUjOD6HJXUHWDWL
6DOXWHQIDVHG H[HFXFLyPDWHULDOGHOHVPDWHL[HV


D


 /D GHVLJQDFLy GHOV &RRUGLQDGRUV HQ PDWqULD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW QR H[LPHL[ DO 3URPRWRU GH OHV
VHYHVUHVSRQVDELOLWDWV

E



 (O 3URPRWRU HV UHVSRQVDELOLW]D TXH WRWV HOV DJHQWV GHO IHW FRQVWUXFWLX WLQJXLQ HQ FRPSWH OHV
REVHUYDFLRQVGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWGHJXGDPHQWMXVWLILFDGHVREpSURSRVLQXQHV
PHVXUHVG XQDHILFjFLDSHOFDSEDL[HTXLYDOHQWV







&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXW
(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW VHUj DOV HIHFWHV GHO SUHVHQW (VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW
TXDOVHYROSHUVRQDItVLFDOHJDOPHQWKDELOLWDGDSHOVVHXVFRQHL[HPHQWVHVSHFtILFVLTXHFRPSWLDPE
WLWXODFLyDFDGqPLFDHQ&RQVWUXFFLy





3jJLQD  

9HWOODUSHUDTXqHQIDVHGHFRQFHSFLyHVWXGLLHODERUDFLyGHO3URMHFWHHO3URMHFWLVWDWLQJXL
HQFRQVLGHUDFLyHOVµµ3ULQFLSLV*HQHUDOVGHOD3UHYHQFLyHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXW¶µ $UW
DOD/ LHQSDUWLFXODU
G
3UHQGUH OHV GHFLVLRQV FRQVWUXFWLYHV WqFQLTXHV L G RUJDQLW]DFLy DPE OD  ILQDOLWDW GH
SODQLILFDU OHV GLIHUHQWV IHLQHV R IDVHV GH WUHEDOO TXH HV GHVHQYROXSLQ VLPXOWjQLD R
VXFFHVVLYDPHQW
H
(VWLPDUODGXUDFLyUHTXHULGDSHUO H[HFXFLyGHOHVGLIHUHQWVIHLQHV  RIDVHVGHWUHEDOO
7UDVOODGDU DO 3URMHFWLVWD WRWD OD LQIRUPDFLy SUHYHQWLYD QHFHVVjULD TXH OL FDO SHU LQWHJUDU OD
6HJXUHWDWL6DOXWDOHVGLIHUHQWVIDVHVGHFRQFHSFLyHVWXGLLHODERUDFLyGHOSURMHFWHG REUD 
7HQLU HQ FRPSWH FDGD YHJDGD TXH VLJXL QHFHVVDUL TXDOVHYRO HVWXGL GH VHJXUHWDW L VDOXW R
HVWXGL EjVLF DL[t FRP OHV SUHYLVLRQV L LQIRUPDFLRQV ~WLOV SHU HIHFWXDU DO VHX GLD DPE OHV
GHJXGHVFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWLVDOXWHOVSUHYLVLEOHVWUHEDOOVSRVWHULRUV PDQWHQLPHQW 
&RRUGLQDU O DSOLFDFLy GHO TXH HV GLVSRVD HQ HOV SXQWV DQWHULRUV L UHGDFWDU R IHU UHGDFWDU
O (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW





(QHOPRPHQWGHSUHQGUHOHVGHFLVLRQVWqFQLTXHVLG RUJDQLW]DFLyDPEHOILGHSODQLILFDU
OHV GLIHUHQWV WDVTXHV R IDVHV GH WUHEDOO TXH V KDJLQ GH GHVHQYROXSDU VLPXOWjQLD R
VXFFHVVLYDPHQW
(Q O HVWLPDFLy GH OD GXUDGD UHTXHULGD SHU D O H[HFXFLy G DTXHVWV WUHEDOOV R IDVHV GH
WUHEDOO 


&RRUGLQDU OHV DFWLYLWDWV GH O REUD SHU JDUDQWLU TXH HOV &RQWUDFWLVWHV L VL Q¶KL KD GHOV
6XEFRQWUDFWLVWHVLHOVWUHEDOODGRUVDXWzQRPVDSOLTXLQGHPDQHUDFRKHUHQWLUHVSRQVDEOHHOV
3ULQFLSLV GH O $FFLy 3UHYHQWLYD TXH UHFXOO O DUWLFOH  GH OD /OHL GH 3UHYHQFLy GH 5LVFRV
/DERUDOV / GH  GH QRYHPEUH  GXUDQW O H[HFXFLy GH O REUD L HQ SDUWLFXODU HQ OHV
WDVTXHVRDFWLYLWDWVDOTXqHVUHIHUHL[O DUWLFOHGHO5'GHG RFWXEUHVREUH
'LVSRVLFLRQVPtQLPHVGH6HJXUHWDWL6DOXWDOHVREUHVGHFRQVWUXFFLy
D
(OPDQWHQLPHQWGHO REUDHQERQHVWDWG RUGUHLQHWHMD
E
/ HOHFFLy GH O HPSODoDPHQW GHOV OORFV L jUHHV GH WUHEDOO WHQLQW HQ FRPSWH OHV VHYHV
FRQGLFLRQVG DFFpVLODGHWHUPLQDFLyGHOHVYLHVR]RQHVGHGHVSODoDPHQWRFLUFXODFLy
3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





F
G

/DPDQLSXODFLyGHOVGLIHUHQWVPDWHULDOVLODXWLOLW]DFLyGHOVPLWMDQVDX[LOLDUV
(O PDQWHQLPHQW HO FRQWURO SUHYL D OD SRVWD HQ VHUYHL L HO FRQWURO SHULzGLF GH OHV
LQVWDOāODFLRQV L GLVSRVLWLXV QHFHVVDULV SHU D O H[HFXFLy GH O REUD D IL GH FRUUHJLU HOV
GHIHFWHVTXHSXJLQDIHFWDUDODVHJXUHWDWLODVDOXWGHOVWUHEDOODGRUV
H
/D GHOLPLWDFLy L HO FRQGLFLRQDPHQW GH OHV ]RQHV G HPPDJDW]HPDWJH L GLSzVLW GHOV
GLIHUHQWVPDWHULDOVHQSDUWLFXODUVLHVWUDFWDGHPDWqULHVRVXEVWjQFLHVSHULOORVHV
I
/DUHFROOLGDGHOVPDWHULDOVSHULOORVRVXWLOLW]DWV
J
/ HPPDJDW]HPDWJHLO HOLPLQDFLyRHYDFXDFLyGHOVUHVLGXVLGHL[DOOHV
K
/ DGDSWDFLyG DFRUGDPEO HYROXFLyGHO REUDGHOSHUtRGHGHWHPSVHIHFWLXTXHKDXUj
GHGHGLFDUVHDOVGLIHUHQWVWUHEDOOVRIDVHVGHWUHEDOO
L
/D LQIRUPDFLy L FRRUGLQDFLy HQWUH HOV FRQWUDFWLVWHV VXEFRQWUDFWLVWHV L WUHEDOODGRUV
DXWzQRPV
M
/HV LQWHUDFFLRQV L LQFRPSDWLELOLWDWV DPE TXDOVHYRO WLSXV GH WUHEDOO R DFWLYLWDW TXH HV
UHDOLW]LHQO REUDRDSURSGHOOORFGHO REUD

$SURYDU HO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW 366  HODERUDW SHO FRQWUDFWLVWD L VL V¶HVFDX OHV
PRGLILFDFLRQV TXH V KL KDJXHVVLQ LQWURGXwW /D 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD SUHQGUj DTXHVWD IXQFLy
TXDQQRFDOJXLODGHVLJQDFLyGH&RRUGLQDGRU

2UJDQLW]DU OD FRRUGLQDFLy G DFWLYLWDWV HPSUHVDULDOV SUHYLVWD HQ O DUWLFOH  GH OD /OHL GH
3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOV

&RRUGLQDUOHVDFFLRQVLIXQFLRQVGHFRQWUROGHO DSOLFDFLyFRUUHFWDGHOVPqWRGHVGHWUHEDOO

$GRSWDU OHV PHVXUHV QHFHVVjULHV SHUTXq QRPpV SXJXLQ DFFHGLU D O REUD OHV SHUVRQHV
DXWRULW]DGHV 
(O&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWHQODIDVHG H[HFXFLyGHO REUDUHVSRQGUjGDYDQWGHO3URPRWRU
GHO FRPSOLPHQW GH OD VHYD IXQFLy FRP VWDII DVVHVVRU HVSHFLDOLW]DW HQ 3UHYHQFLy GH OD 6LQLVWUDOLWDW
/DERUDOHQFROāODERUDFLyHVWULFWDDPEHOVGLIHUHQWVDJHQWVTXHLQWHUYLQJXLQDO H[HFXFLyPDWHULDOGH
O REUD4XDOVHYROGLYHUJqQFLDVHUjSUHVHQWDGDDO3URPRWRUFRPDPj[LPSDWUyLUHVSRQVDEOHGHOD
JHVWLyFRQVWUXFWLYDGHODSURPRFLyGHO¶REUDDILTXHDTXHVWSUHQJXLHQIXQFLyGHODVHYDDXWRULWDW 
ODGHFLVLyH[HFXWLYDTXHFDOJXL

/HV UHVSRQVDELOLWDWV GHO &RRUGLQDGRU QR H[LPLUDQ GH OHV VHYHV UHVSRQVDELOLWDWV DO 3URPRWRU
)DEULFDQWV L 6XEPLQLVWUDGRUV G¶HTXLSV HLQHV L PLWMDQV DX[LOLDUV 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy
)DFXOWDWLYD&RQWUDFWLVWHV6XEFRQWUDFWLVWHVWUHEDOODGRUVDXWzQRPVLWUHEDOODGRUV





3URMHFWLVWD
eV HO WqFQLF KDELOLWDW SURIHVVLRQDOPHQW TXH SHU HQFjUUHF GHO 3URPRWRU L DPE VXEMHFFLy D OD
QRUPDWLYDWqFQLFDLXUEDQtVWLFDFRUUHVSRQHQWUHGDFWDHO3URMHFWH

3RGUDQ UHGDFWDU SURMHFWHV SDUFLDOV GHO 3URMHFWH R SDUWV TXH HO FRPSOHPHQWLQ DOWUHV WqFQLFV GH
IRUPD FRRUGLQDGD DPE O DXWRU G DTXHVW FRQWDQW HQ DTXHVW FDV DPE OD FROāODERUDFLy GHO
&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWGHVLJQDWSHO3URPRWRU

4XDQ HO 3URMHFWH HV GHVHQYROXSD R FRPSOHWD PLWMDQoDQW SURMHFWHV SDUFLDOV R G¶DOWUHV GRFXPHQWV
WqFQLFVFDGDSURMHFWLVWDDVVXPHL[ODWLWXODULWDWGHOVHXSURMHFWH

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO3URMHFWLVWD

 7HQLU HQ FRQVLGHUDFLy HOV VXJJHULPHQWV GHO &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ IDVH GH
3URMHFWH SHU LQWHJUDU HOV 3ULQFLSLV GH O $FFLy 3UHYHQWLYD $UW  /   SUHQGUH OHV
GHFLVLRQV FRQVWUXFWLYHV WqFQLTXHV L G RUJDQLW]DFLy TXH SXJXLQ DIHFWDU D OD SODQLILFDFLy GHOV
WUHEDOOVRIDVHVGHWUHEDOOGXUDQWO H[HFXFLyGHOHVREUHV 
 $FRUGDUHQHOVHXFDVDPEHOSURPRWRUODFRQWUDFWDFLyGHFROāODERUDFLRQVSDUFLDOV





)DFXOWDWLYD GLULJHL[ HO GHVHQYROXSDPHQW GH O REUD HQ HOV DVSHFWHV WqFQLFV HVWqWLFV XUEDQtVWLFV L
PHGLDPELHQWDOV GH FRQIRUPLWDW DPE HO 3URMHFWH TXH HO GHILQHL[ OD OOLFqQFLD FRQVWUXFWLYD L G DOWUHV
DXWRULW]DFLRQVSUHFHSWLYHVLOHVFRQGLFLRQVGHOFRQWUDFWHDPEO REMHFWHG DVVHJXUDUO DGHTXDFLyDOIL
SURSRVDW(QHOFDVTXHHO'LUHFWRUG 2EUDGLULJHL[L  DPpVDPpVO H[HFXFLyPDWHULDOGHODPDWHL[D
DVVXPLUj OD IXQFLy WqFQLFD GH OD VHYD UHDOLW]DFLy L GHO FRQWURO TXDOLWDWLX L TXDQWLWDWLX GH O REUD
H[HFXWDGDLGHODVHYDTXDOLWDW

3RGUDQ GLULJLU OHV REUHV GHOV SURMHFWHV SDUFLDOV DOWUHV WqFQLFV VRWD OD FRRUGLQDFLy GHO 'LUHFWRU
G¶2EUDFRQWDQWDPEODFROāODERUDFLyGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWHQIDVHG¶2EUDQRPHQDW
SHO3URPRWRU

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO'LUHFWRUG¶2EUD

 9HULILFDU HO UHSODQWHLJ O¶DGHTXDFLy GHOV IRQDPHQWV HVWDELOLWDW GHOV WHUUHQ\V L GH O¶HVWUXFWXUD
SURMHFWDGDDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVJHRWqFQLTXHVGHOWHUUHQ\
 6L GLULJHL[ O¶H[HFXFLy PDWHULDO GH O¶REUD YHULILFDU OD UHFHSFLy G REUD GHOV SURGXFWHV GH
FRQVWUXFFLy RUGHQDQW OD UHDOLW]DFLy GHOV DVVDLJV L SURYHV SUHFLVHV FRPSURYDU HOV QLYHOOV
GHVSORPVLQIOXqQFLDGHOHVFRQGLFLRQVDPELHQWDOVHQODUHDOLW]DFLyGHOVWUHEDOOVHOVPDWHULDOV
OD FRUUHFWD H[HFXFLy L GLVSRVLFLy GHOVHOHPHQWV FRQVWUXFWLXV GH OHV LQVWDOāODFLRQV L GHOV 0HGLV
$X[LOLDUVG¶8WLOLWDW3UHYHQWLYDLOD6HQ\DOLW]DFLyG¶DFRUGDPEHO  3URMHFWHLO¶(VWXGLGH6HJXUHWDW
L6DOXW
 5HVROGUH OHV FRQWLQJqQFLHV TXH HV SURGXHL[LQ D O¶REUD L FRQVLJQDU HQ HO /OLEUH G¶2UGUHV L
$VVLVWqQFLDOHVLQVWUXFFLRQVQHFHVVjULHVSHUODFRUUHFWDLQWHUSUHWDFLyGHO3URMHFWHLGHOV0HGLV
$X[LOLDUVG¶8WLOLWDW3UHYHQWLYDLVROXFLRQVGH6HJXUHWDWL6DOXW,QWHJUDGDSUHYLVWHVHQHOPDWHL[
 (ODERUDU D UHTXHULPHQW GHO &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW R DPE OD VHYD FRQIRUPLWDW
HYHQWXDOVPRGLILFDFLRQVGHOSURMHFWHTXHYLQJXLQH[LJLGHVSHUODPDU[DGHO¶REUDLTXHSXJXLQ
DIHFWDU D OD 6HJXUHWDW L 6DOXW GHOV WUHEDOOV VHPSUH TXH OHV PDWHL[HV V¶DGHTLQ D OHV
GLVSRVLFLRQVQRUPDWLYHVFRQWHPSODGHVDODUHGDFFLyGHO3URMHFWHLGHOVHX(VWXGLGH6HJXUHWDWL
6DOXW
 6XEVFULXUH O¶$FWD GH 5HSODQWHLJ R FRPHQoDPHQW GH O¶REUD FRQIURQWDQW SUqYLDPHQW DPE HO
&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWO¶H[LVWqQFLDSUqYLDGHO¶$FWDG¶$SURYDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL
6DOXWGHOFRQWUDFWLVWD
 &HUWLILFDUHOILQDOG¶REUDVLPXOWjQLDPHQWDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWDPEHOVYLVDWVTXH
VLJXLQSUHFHSWLXV
 &RQIRUPDU OHV FHUWLILFDFLRQV SDUFLDOV L OD OLTXLGDFLy ILQDO GH OHV XQLWDWV G¶REUD L GH 6HJXUHWDW L
6DOXWH[HFXWDGHVVLPXOWjQLDPHQWDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDW
 /HVLQVWUXFFLRQVLRUGUHVTXHGRQLOD'LUHFFLyG¶2EUDR'LUHFFLy)DFXOWDWLYDVHUDQQRUPDOPHQW
YHUEDOVWHQLQWIRUoDSHUREOLJDUDWRWVHOVHIHFWHV(OVGHVYLDPHQWVUHVSHFWHDOFRPSOLPHQWGHO
3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWV DQRWDUDQSHO&RRUGLQDGRUDO/OLEUHG¶LQFLGqQFLHV
 (ODERUDULVXEVFULXUHFRQMXQWDPHQWDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWOD0HPzULDGH6HJXUHWDW
L6DOXWGHO¶REUDILQDOLW]DGDSHUOOLXUDUODDOSURPRWRUDPEHOVYLVDWVTXHIRUHQSHUFHSWLXV





'HILQLFLyGH&RQWUDFWLVWD

eVTXDOVHYROSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDTXHLQGLYLGXDORFROāOHFWLYDPHQWDVVXPHL[FRQWUDFWXDOPHQW
GDYDQWHO3URPRWRUHOFRPSURPtVG¶H[HFXWDUHQFRQGLFLRQVGHVROYqQFLDL6HJXUHWDWDPEPHGLV
KXPDQVLPDWHULDOVSURSLVRDOLHQVOHVREUHVRSDUWGHOHVPDWHL[HVDPEVXEMHFFLyDOFRQWUDFWHHO
3URMHFWHLHOVHX(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW

'HILQLFLyGH6XEFRQWUDFWLVWD

eV TXDOVHYRO SHUVRQD ItVLFD R MXUtGLFD TXH DVVXPHL[ FRQWUDFWXDOPHQW GDYDQW  HO FRQWUDFWLVWD
HPSUHVDUL SULQFLSDO HO FRPSURPtV GH UHDOLW]DU GHWHUPLQDGHV SDUWV R LQVWDOāODFLRQV GH O¶REUD DPE
VXEMHFFLyDOFRQWUDFWHDO3URMHFWHLDO3ODGH6HJXUHWDWGHO&RQWUDFWLVWDSHOTXHHVUHJHL[ODVHYD

'LUHFWRUG 2EUD
eV HO WqFQLF KDELOLWDW SURIHVVLRQDOPHQW TXH IRUPDQW SDUW GH OD 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy





3jJLQD  

&RQWUDFWLVWDRFRQVWUXFWRU HPSUHVDULSULQFLSDO L6XEFRQWUDFWLVWHV





3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





H[HFXFLy




&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWDLR6XEFRQWUDFWLVWD



























(O &RQWUDFWLVWD KDXUj G¶H[HFXWDU O¶REUD DPE VXEMHFFLy DO 3URMHFWH GLUHFWULXV GH O¶(VWXGL L
FRPSURPLVRVGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWDODOHJLVODFLyDSOLFDEOHLDOHVLQVWUXFFLRQVGHO
'LUHFWRUG¶2EUDLGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWDPEODILQDOLWDWGHGXUDWHUPHOHV
FRQGLFLRQV SUHYHQWLYHV GH OD VLQLVWUDOLWDW ODERUDO L O¶DVVHJXUDPHQW GH OD TXDOLWDW
FRPSURPHVHVHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWLH[LJLGHVHQHO3URMHFWH
7HQLUDFUHGLWDFLyHPSUHVDULDOLODVROYqQFLDLFDSDFLWDFLyWqFQLFDSURIHVVLRQDOLHFRQzPLFD
TXHO¶KDELOLWLSHUDOFRPSOLPHQWGHOHVFRQGLFLRQVH[LJLEOHVSHUDFWXDUFRPFRQVWUXFWRU LR
VXEFRQWUDFWLVWDHQHOVHXFDV HQFRQGLFLRQVGH6HJXUHWDWL6DOXW 
'HVLJQDU DO &DS G¶2EUD TXH DVVXPLUj OD UHSUHVHQWDFLy WqFQLFD GHO &RQVWUXFWRU LR
6XEFRQWUDFWLVWDHQHOVHXFDV DO¶REUDLTXHSHUODVHYD  WLWXODFLyRH[SHULqQFLDKDXUjGH
WHQLUODFDSDFLWDWDGHTXDGDG¶DFRUGDPEOHVFDUDFWHUtVWLTXHVLFRPSOH[LWDWGHO¶REUD
$VVLJQDUDO¶REUDHOVPHGLVKXPDQVLPDWHULDOVTXHODVHYDLPSRUWjQFLDKRUHTXHUHL[L
)RUPDOLW]DUOHVVXEFRQWUDFWDFLRQVGHGHWHUPLQDGHVSDUWVRLQVWDOāODFLRQVGHO¶REUDGLQVGHOV
OtPLWV HVWDEOHUWV HQ HO &RQWUDFWH L FRQIRUPH DPE OD OOHL GH OD VXEFRQWUDFWDFLy  L HO
5HLDO'HFUHW
5HGDFWDULVLJQDUHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWTXHGHVHQYROXSLO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
GHO3URMHFWH(O6XEFRQWUDFWLVWDSRGUjLQFRUSRUDUHOVVXJJHULPHQWVGHPLOORUDFRUUHVSRQHQWV
D OD VHYD HVSHFLDOLW]DFLy HQ HO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW GHO &RQWUDFWLVWD L SUHVHQWDUORV D
O¶DSURYDFLyGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDW
(OUHSUHVHQWDQWOHJDOGHO&RQWUDFWLVWDVLJQDUjO¶$FWDG¶$SURYDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
FRQMXQWDPHQWDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDW
6LJQDUO¶$FWDGH5HSODQWHLJRFRPHQoDPHQWLO¶$FWDGH5HFHSFLyGHO¶REUD
$SOLFDUjHOV3ULQFLSLVGHO $FFLy3UHYHQWLYDTXHUHFXOOO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH
5LVFRV /DERUDOV HQ SDUWLFXODU HQ GHVHQYROXSDU OHV WDVTXHV R DFWLYLWDWV LQGLFDGHV HQ
O HVPHQWDWDUWLFOHGHO5'
N  &RPSOLULIHUFRPSOLUDOVHXSHUVRQDODOOzHVWDEOHUWHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW 366 
O  &RPSOLUODQRUPDWLYDHQPDWqULDGHSUHYHQFLyGHULVFRVODERUDOVWHQLQWHQFRPSWHVL
V HVFDX OHV REOLJDFLRQV TXH IDQ UHIHUqQFLD D OD FRRUGLQDFLy G DFWLYLWDWV HPSUHVDULDOV
SUHYLVWHVHQO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOVLHQFRQVHTqQFLD
FRPSOLU HO 5' L WDPEp FRPSOLU OHV GLVSRVLFLRQV PtQLPHV HVWDEOHUWHV HQ
O DQQH[,9GHO5'GXUDQWO H[HFXFLyGHO REUD
P  ,QIRUPDU L IDFLOLWDU OHV LQVWUXFFLRQV DGHTXDGHV DOV WUHEDOODGRUV DXWzQRPV VREUH WRWHV
OHVPHVXUHVTXHV KDJLQG DGRSWDUSHOTXHIDDODVHJXUHWDWLVDOXWDO REUD
Q  $WHQGUH OHV LQGLFDFLRQV L FRPSOLU OHV LQVWUXFFLRQV GHO &RRUGLQDGRU HQ PDWqULD GH
VHJXUHWDWLVDOXWGXUDQWO H[HFXFLyGHO REUDLVLpVHOFDVGHOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYD
(OV &RQWUDFWLVWHV L 6XEFRQWUDFWLVWHV VHUDQ UHVSRQVDEOHV GH O H[HFXFLy FRUUHFWD GH OHV
PHVXUHV SUHYHQWLYHV IL[DGHV HQ HO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW  366  HQ UHODFLy DPE OHV
REOLJDFLRQVTXHFRUUHVSRQHQGLUHFWDPHQWDHOOVRVLHVFDXDOVWUHEDOODGRUVDXWzQRPVTXH
KDJLQFRQWUDFWDW
$PpVHOV&RQWUDFWLVWHVL6XEFRQWUDFWLVWHVUHVSRQGUDQVROLGjULDPHQWGHOHVFRQVHTqQFLHV
TXHHVGHULYLQGHO LQFRPSOLPHQWGHOHVPHVXUHVSUHYLVWHVDO3ODDOVWHUPHVGHO DSDUWDW
GHO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOV
(O &RQWUDFWLVWD SULQFLSDO KDXUj GH YLJLODU HO FRPSOLPHQW GH OD QRUPDWLYD GH SUHYHQFLy GH
ULVFRVODERUDOVSHUSDUWGHOHVHPSUHVHV6XEFRQWUDFWLVWHV
$EDQV GH O¶LQLFL GH O¶DFWLYLWDW D O¶REUD HO &RQWUDFWLVWD SULQFLSDO H[LJLUj DOV 6XEFRQWUDFWLVWHV
TXHDFUHGLWLQSHUHVFULWTXHKDQUHDOLW]DWSHUDOVWUHEDOOVDUHDOLW]DUO¶DYDOXDFLyGHULVFRVLOD
SODQLILFDFLyGHODVHYDDFWLYLWDWSUHYHQWLYD$L[tPDWHL[HO&RQWUDFWLVWDSULQFLSDOH[LJLUjDOV
6XEFRQWUDFWLVWHVTXHDFUHGLWLQSHUHVFULWTXHKDQFRPSOHUWOHVVHYHVREOLJDFLRQVHQPDWqULD
G¶LQIRUPDFLyLIRUPDFLyUHVSHFWHDOVWUHEDOODGRUVTXHKDJLQGHSUHVWDUVHUYHLDO¶REUD
(O &RQWUDFWLVWD SULQFLSDO KDXUj GH FRPSURYDU TXH HOV 6XEFRQWUDFWLVWHV TXH FRQFRUUHQ D
O¶REUDKDQHVWDEOHUWHQWUHHOOVHOVPHGLVQHFHVVDULVGHFRRUGLQDFLy 
/HVUHVSRQVDELOLWDWVGHO&RRUGLQDGRUGHOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYDLGHO3URPRWRUQRH[LPLUDQ
GHOHVVHYHVUHVSRQVDELOLWDWVDOV&RQWUDFWLVWHVLDO6XEFRQWUDFWLVWHV
3jJLQD  




















(O&RQVWUXFWRUVHUjUHVSRQVDEOHGHODFRUUHFWDH[HFXFLyGHOVWUHEDOOVPLWMDQoDQWO DSOLFDFLy
GH3URFHGLPHQWVL0qWRGHVGH7UHEDOOLQWUtQVHFDPHQWVHJXUV 6(*85(7$7,17(*5$'$ 
SHUDVVHJXUDUODLQWHJULWDWGHOHVSHUVRQHVHOVPDWHULDOVLHOVPLWMDQVDX[LOLDUVIHWVVHUYLUD
O REUD
(O &RQWUDFWLVWD SULQFLSDO IDFLOLWDUj SHU HVFULW D O LQLFL GH O REUD HO QRP GHO 'LUHFWRU 7qFQLF
TXHVHUjFUHGLWRUGHODFRQIRUPLWDWGHO&RRUGLQDGRULGHOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYD(O'LUHFWRU
7qFQLFSRGUjH[HUFLUVLPXOWjQLDPHQWHOFjUUHFGH&DSG 2EUDREpGHOHJDUj  O HVPHQWDGD
IXQFLyDDOWUHWqFQLF&DSG 2EUDDPEFRQHL[HPHQWVFRQWUDVWDWVLVXILFLHQWVGHFRQVWUXFFLy
D SHX G REUD (O 'LUHFWRU 7qFQLF R HQ DEVqQFLD HO &DS G 2EUD R O (QFDUUHJDW *HQHUDO
RVWHQWDUDQVXFFHVVLYDPHQWODSUHODFLyGHUHSUHVHQWDFLyGHO&RQWUDFWLVWDDO REUD
(O UHSUHVHQWDQW GHO &RQWUDFWLVWD D O REUD DVVXPLUj OD UHVSRQVDELOLWDW GH O H[HFXFLy GH OHV
DFWLYLWDWVSUHYHQWLYHVLQFORVHVDOSUHVHQW3OHFLHOVHXQRPILJXUDUjDO/OLEUHG ,QFLGqQFLHV
6HUjUHVSRQVDELOLWDWGHO&RQWUDFWLVWDLGHO  'LUHFWRU7qFQLFRGHO&DSG 2EUDLR(QFDUUHJDW
HQ HO VHX FDV O LQFRPSOLPHQW GH OHV PHVXUHV SUHYHQWLYHV D O REUD L HQWRUQ PDWHULDO GH
FRQIRUPLWDWDODQRUPDWLYDOHJDOYLJHQW
(O&RQWUDFWLVWDWDPEpVHUjUHVSRQVDEOHGHODUHDOLW]DFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW 366 
DL[t FRP GH O HVSHFtILFD YLJLOjQFLD L VXSHUYLVLy GH VHJXUHWDW WDQW GHO SHUVRQDO SURSL FRP
VXEFRQWUDFWDW DL[t FRP GH IDFLOLWDU OHV PHVXUHV VDQLWjULHV GH FDUjFWHU SUHYHQWLX ODERUDO
IRUPDFLy LQIRUPDFLy L FDSDFLWDFLy GHO SHUVRQDO FRQVHUYDFLy L UHSRVLFLy GHOV HOHPHQWV GH
SURWHFFLy SHUVRQDO GHOV WUHEDOODGRUV FjOFXO L GLPHQVLRQV GHOV 6LVWHPHV GH 3URWHFFLRQV
&ROāOHFWLYHV L HQ HVSHFLDO OHV EDUDQHV L SDVVDUHOāOHV FRQGHPQD GH IRUDWV YHUWLFDOV L
KRULW]RQWDOVVXVFHSWLEOHVGHSHUPHWUHODFDLJXGDGHSHUVRQHVR REMHFWHVFDUDFWHUtVWLTXHV
GH OHV HVFDOHV L HVWDELOLWDW GHOV HVJODRQV L UHFRO]DGRUV RUGUH L QHWHMD GH OHV ]RQHV GH
WUHEDOO HQOOXPHQDW L YHQWLODFLy GHOV OORFV GH WUHEDOO EDVWLGHV DSXQWDODPHQWV HQFRIUDWV L
HVWLQWRODPHQWV DSOHFV L HPPDJDW]HPDWJHV GH PDWHULDOV RUGUH G H[HFXFLy GHOV WUHEDOOV
FRQVWUXFWLXV VHJXUHWDW GH OHV PjTXLQHV JUXHV DSDUHOOV G HOHYDFLy PHVXUHV DX[LOLDUV L
HTXLSV GH WUHEDOO HQ JHQHUDO GLVWjQFLD L ORFDOLW]DFLy G HVWHVD L FDQDOLW]DFLRQV GH OHV
FRPSDQ\LHV VXEPLQLVWUDGRUHV DL[t FRP TXDOVHYRO DOWUH PHVXUD GH FDUjFWHU JHQHUDO L
G¶REOLJDWFRPSOLPHQWVHJRQVODQRUPDWLYDOHJDOYLJHQWLHOVFRVWXPVGHOVHFWRULTXHSXJXL
DIHFWDUDDTXHVWFHQWUHGHWUHEDOO 
(OFRQWUDFWLVWDKDGHGHVLJQDUODSUHVqQFLDGHUHVXUVRVSUHYHQWLXVLHVGHWHUPLQDUjODIRUPD
GHGXUORVDWHUPHHQHOSODGHVHJXUHWDWLVDOXWVHJRQVODGLVSRVLFLyDGGLFLRQDOFDWRU]HQD
GHOD/OHLGHGHQRYHPEUHGHSUHYHQFLyGHULVFRVODERUDOVLGHVHQYROXSDGDSHO
5HLDO'HFUHW
(O'LUHFWRU7qFQLF RHO&DSG 2EUD YLVLWDUDQO REUDFRPDPtQLPDPEXQDFDGqQFLDGLjULDL
KDXUDQGHGRQDUOHVLQVWUXFFLRQVSHUWLQHQWVDO (QFDUUHJDW*HQHUDOTXHKDXUjGHVHUXQD
SHUVRQDGHSURYDGDFDSDFLWDWSHOFjUUHFKDXUjG¶HVWDUSUHVHQWDO REUDGXUDQWODUHDOLW]DFLy
GHWRW HO WUHEDOOTXH V H[HFXWL6HPSUHTXH VLJXLSUHFHSWLXLQRH[LVWHL[LDOWUD GHVLJQDGDD
O HIHFWHV HQWHQGUjTXHO (QFDUUHJDW*HQHUDOpVDOPDWHL[WHPSVHO6XSHUYLVRU*HQHUDOGH
6HJXUHWDW L 6DOXW GHO &HQWUH GH 7UHEDOO SHU SDUW GHO &RQWUDFWLVWD DPE LQGHSHQGqQFLD GH
TXDOVHYRODOWUHUHTXLVLWIRUPDO
/ DFFHSWDFLy H[SUHVVD R WjFLWD GHO &RQWUDFWLVWD SUHVVXSRVD TXH DTXHVW KD UHFRQHJXW
O HPSODoDPHQW GHO WHUUHQ\ OHV FRPXQLFDFLRQV DFFHVVRV DIHFWDFLy GH VHUYHLV
FDUDFWHUtVWLTXHVGHOWHUUHQ\PLGHVGHVHJXUHWDWVQHFHVVjULHVHWFLQRSRGUjDOāOHJDUHQHO
IXWXULJQRUjQFLDG DTXHVWHVFLUFXPVWjQFLHV
(O &RQWUDFWLVWD KDXUj GH GLVSRVDU GH OHV SzOLVVHV G DVVHJXUDQoD QHFHVVjULD SHU D  FREULU
OHV UHVSRQVDELOLWDWV TXH SXJXLQ HVGHYHQLU SHU PRWLXV GH O REUD L HO VHX HQWRUQ L VHUj
UHVSRQVDEOHGHOVGDQ\VLSUHMXGLFLVGLUHFWHVRLQGLUHFWHVTXHSXJXLRFDVLRQDUDWHUFHUVWDQW
SHURPLVVLyFRPSHUQHJOLJqQFLDLPSUXGqQFLDRLPSHUtFLDSURIHVVLRQDOGHOSHUVRQDODOVHX
FjUUHFDL[tFRPGHO6XEFRQWUDFWLVWHVLQGXVWULDOVLRWUHEDOODGRUVDXWzQRPVTXHLQWHUYLQJXLQ
DO REUD
/HV LQVWUXFFLRQV L RUGUHV TXH GRQL OD 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD VHUDQ
QRUPDOPHQWYHUEDOVWHQLQWIRUoDSHUREOLJDUDWRWVHOVHIHFWHV(OVGHVYLDPHQWVUHVSHFWHDO
FRPSOLPHQWGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWV DQRWDUDQSHO&RRUGLQDGRUDO/OLEUHG¶,QFLGqQFLHV 
(Q FDV G¶LQFRPSOLPHQW UHLWHUDW GHOV FRPSURPLVRV GHO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW 366  HO
&RRUGLQDGRU L 7qFQLFV GH OD 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD &RQVWUXFWRU 'LUHFWRU
7qFQLF&DSG 2EUD(QFDUUHJDW6XSHUYLVRUGH6HJXUHWDW'HOHJDW6LQGLFDOGH3UHYHQFLyR
3jJLQD  
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HOV UHSUHVHQWDQWV GHO 6HUYHL GH 3UHYHQFLy SURSL R FRQFHUWDW  GHO &RQWUDFWLVWD LR
6XEFRQWUDFWLVWHV WHQHQ HO GUHW D IHU FRQVWDU DO /OLEUH G ,QFLGqQFLHV WRW DOOz TXH FRQVLGHUL
G LQWHUqV SHU D UHFRQGXLU OD VLWXDFLy DOV jPELWV SUHYLVWRV DO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW GH
O REUD
/HV FRQGLFLRQV GH VHJXUHWDW L VDOXW GHO SHUVRQDO GLQV GH O REUD L HOV VHXV GHVSODoDPHQWV
DR GHV GHO VHX GRPLFLOL SDUWLFXODU VHUDQ UHVSRQVDELOLWDW GHOV &RQWUDFWLVWHV LR
6XEFRQWUDFWLVWHVDL[tFRPGHOVSURSLVWUHEDOODGRUV$XWzQRPV 
7DPEpVHUjUHVSRQVDELOLWDWGHO&RQWUDFWLVWDHOWDQFDPHQWSHULPHWUDOGHOUHFLQWHGHO REUDL
SURWHFFLyGHOD PDWHL[D HOFRQWUROLUHJODPHQWLQWHUQ GHSROLFLDD O HQWUDGDSHUD HYLWDU OD
LQWURPLVVLyLQFRQWURODGDGHWHUFHUVDOLHQVLFXULRVRVODSURWHFFLyG DFFHVVRVLO RUJDQLW]DFLy
GH]RQHVGHSDVDPEGHVWLQDFLyDOVYLVLWDQWVGHOHVRILFLQHVG REUD
(O&RQWUDFWLVWDKDXUjGHGLVSRVDUG XQVHQ]LOOSHUzHIHFWLX3ODG (PHUJqQFLDSHUDO REUD
HQSUHYLVLyG LQFHQGLVSOXJHVJODoDGHVYHQWHWFTXHSXJXLQSRVDUHQVLWXDFLyGHULVFDO
SHUVRQDOG REUDDWHUFHUVRDOVPHGLVHLQVWDOāODFLRQVGHODSUzSLDREUDROLPtWURIV
(O &RQWUDFWLVWD LR 6XEFRQWUDFWLVWHV WHQHQ DEVROXWDPHQW SURKLELW O ~V G H[SORVLXV VHQVH
DXWRULW]DFLyHVFULWDGHOD'LUHFFLyG¶2EUDR'LUHFFLy)DFXOWDWLYD
/DXWLOLW]DFLyGHJUXHVHOHYDGRUVRG DOWUHVPjTXLQHVHVSHFLDOVHVUHDOLW]DUjSHURSHUDULV
HVSHFLDOLW]DWVLSRVVHwGRUVGHOFDUQHWGHJUXDWRUUHGHOWtWROG¶RSHUDGRUGHJUXDPzELOLHQ
DOWUHV FDVRV O¶DFUHGLWDFLy TXH FRUUHVSRQJXL VRWD OD VXSHUYLVLy G XQ WqFQLF HVSHFLDOLW]DW L
FRPSHWHQW D FjUUHF GHO &RQWUDFWLVWD (O &RRUGLQDGRU UHEUj XQD FRSLD GH FDGD WtWRO
G KDELOLWDFLy VLJQDW SHU O RSHUDGRU GH OD PjTXLQD L GHO UHVSRQVDEOH WqFQLF TXH DXWRULW]D
O KDELOLWDFLyDYDODQWKLODLGRQHwWDWG DTXHOOSHUDUHDOLW]DUODVHYDIHLQDHQDTXHVWDREUDHQ
FRQFUHW
7RW RSHUDGRU GH JUXD PzELO KDXUj G HVWDU HQ SRVVHVVLy GHO FDUQHW GH JUXLVWD VHJRQV
O ,QVWUXFFLy7qFQLFD&RPSOHPHQWDULD 0,($(0 DSURYDGDSHU5'H[SHGLWSHO
zUJDQ FRPSHWHQW R HQ HO VHX GHIHFWH FHUWLILFDW GH IRUPDFLy FRP D RSHUDGRU GH JUXD GH
O ,QVWLWXW *DXGt GH OD &RQVWUXFFLy R HQWLWDW VLPLODU WRW HOO SHU JDUDQWLU HO WRWDO FRQHL[HPHQW
GHOVHTXLSVGHWUHEDOOVGHIRUPDTXHHVSXJXLJDUDQWLUHOPj[LPGHVHJXUHWDWDOHVWDVTXHV
DGHVHQYROXSDU
(O GHOHJDW GHO FRQWUDFWLVWDKDXUj GH FHUWLILFDU TXH WRW RSHUDGRU GH JUXD PzELO HV WURED HQ
SRVVHVVLy GHO FDUQHW GH JUXLVWD VHJRQV HVSHFLILFDFLRQV GHO SDUjJUDI DQWHULRU DL[t PDWHL[
KDXUj GH FHUWLILFDU TXH WRWHV OHV JUXHV PzELOV TXH V XWLOLW]LQ D O REUD FRPSOHL[HQ WRWHV L
FDGDVFXQHVGHO HVSHFLILFDFLRQVHVWDEOHUWHVDO ,7& 0,($(0 

 (VFROOLULXWLOLW]DUHOVHTXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDOVHJRQVSUHYHXHO5'GHGH
PDLJ VREUH GLVSRVLFLRQV PtQLPHV GH VHJXUHWDW L VDOXW UHODWLYD D OD XWLOLW]DFLy GHOV HTXLSV GH
SURWHFFLyLQGLYLGXDOSHUSDUWGHOVWUHEDOODGRUV
 $WHQGUHOHVLQGLFDFLRQVLFRPSOLUOHVLQVWUXFFLRQVGHO&RRUGLQDGRUHQPDWqULDGHVHJXUHWDWLGH
VDOXWGXUDQWO H[HFXFLyGHO REUDLGHOD'LUHFFLyG¶2EUDR'LUHFFLy)DFXOWDWLYDVLQ KLKD
 (OVWUHEDOODGRUVDXWzQRPVKDXUDQGHFRPSOLUDOOzHVWDEOHUWHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW 366 
R  /D PDTXLQjULD HOV DSDUHOOV L OHV HLQHV TXH V XWLOLW]HQ D O REUD KDQ GH UHVSRQGUH D OHV
SUHVFULSFLRQV GH VHJXUHWDW L VDOXW HTXLYDOHQWV L SUzSLHV GHOV HTXLSDPHQWV GH WUHEDOO TXH
O HPSUHVDUL&RQWUDFWLVWDSRVDDGLVSRVLFLyGHOVVHXVWUHEDOODGRUV
S  (OV DXWzQRPV L HOV HPSUHVDULV TXH H[HUFHL[HQ SHUVRQDOPHQW XQD DFWLYLWDW D O REUD KDQ
G XWLOLW]DU HTXLSDPHQW GH SURWHFFLy LQGLYLGXDO DSURSLDW L UHVSHFWDU HO PDQWHQLPHQW HQ
FRQGLFLRQV G HILFjFLD GHOV GLIHUHQWV VLVWHPHV GH SURWHFFLy FROāOHFWLYD LQVWDOāODWV D O REUD
VHJRQVHOULVFTXHV KDGHSUHYHQLULO HQWRUQGHOWUHEDOO





3HUVRQDItVLFDGLIHUHQWDO&RQWUDFWLVWD  6XEFRQWUDFWLVWDLR7UHEDOODGRU$XWzQRPTXHUHDOLW]DUjGH
IRUPDSHUVRQDOLGLUHFWDXQDDFWLYLWDWSURIHVVLRQDOUHPXQHUDGDSHUFRPSWHDOLqDPEVXEMHFFLyDXQ
FRQWUDFWH ODERUDO L TXH DVVXPHL[ FRQWUDFWXDOPHQW GDYDQW O¶HPSUHVDUL HO FRPSURPtV GH
GHVHQYROXSDU D O¶REUD OHV DFWLYLWDWV FRUUHVSRQHQWV D OD VHYD FDWHJRULD L HVSHFLDOLWDW SURIHVVLRQDO
VHJXLQWOHVLQVWUXFFLRQVG¶DTXHOO

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO7UHEDOODGRU

 (OGHXUHG REHLUOHVLQVWUXFFLRQVGHO&RQWUDFWLVWDHQDOOzUHODWLXD6HJXUHWDWL6DOXW
 (OGHXUHG LQGLFDUHOVSHULOOVSRWHQFLDOV
 7pUHVSRQVDELOLWDWGHOVDFWHVSHUVRQDOV
 7pHO  GUHWDUHEUHLQIRUPDFLyDGHTXDGDLFRPSUHQVLEOHLDIRUPXODUSURSRVWHVHQUHODFLyDOD
VHJXUHWDWLVDOXWHQHVSHFLDOVREUHHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW 366 
 7p HO GUHW D OD FRQVXOWD L SDUWLFLSDFLy G DFRUG DPE O DUWLFOH   GH OD /OHL GH 3UHYHQFLy GH
5LVFRV/DERUDOV
 7pHOGUHWD  DGUHoDUVHDO DXWRULWDWFRPSHWHQW
 7pHOGUHWDLQWHUURPSUHHOWUHEDOOHQFDVGHSHULOOLPPLQHQWLVHULyVSHUDODVHYDLQWHJULWDWLOD
GHOVVHXVFRPSDQ\VRWHUFHUVDOLHQVDO REUD
 7pHOGUHWGHIHUXVLHO  IUXLWG¶XQHVLQVWDOāODFLRQVSURYLVLRQDOVGH6DOXEULWDWL&RQIRUWSUHYLVWHV
HVSHFLDOPHQWSHO SHUVRQDOG¶REUD VXILFLHQWVDGHTXDGHVLGLJQHV GXUDQWHO WHPSVTXHGXUL OD
VHYDSHUPDQqQFLDDO¶REUD 







7UHEDOODGRUV$XWzQRPV
3HUVRQDItVLFDGLIHUHQWDO&RQWUDFWLVWDLR6XEFRQWUDFWLVWDTXHUHDOLW]DUjGHIRUPDSHUVRQDOLGLUHFWD
XQD DFWLYLWDW SURIHVVLRQDO VHQVH FDS VXEMHFFLy D XQ FRQWUDFWH GH WUHEDOO L TXH DVVXPHL[
FRQWUDFWXDOPHQWGDYDQWHO  3URPRWRUHO&RQWUDFWLVWDRHO6XEFRQWUDFWLVWDHOFRPSURPtVGHUHDOLW]DU
GHWHUPLQDGHVSDUWVRLQVWDOāODFLRQVGHO¶REUD

&RPSHWqQFLHVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO7UHEDOODGRU$XWzQRP

 $SOLFDUHOV3ULQFLSLVGHO $FFLy3UHYHQWLYDTXHHVUHFXOOHQHQO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLy
GH5LVFRV/DERUDOVHQSDUWLFXODUHQGHVHQYROXSDUOHVWDVTXHVRDFWLYLWDWVLQGLFDGHVHQO DUWLFOH
GHO5'
  &RPSOLU OHV GLVSRVLFLRQV PtQLPHV GH VHJXUHWDW L VDOXW TXH HVWDEOHL[ O DQQH[ ,9 GHO 5'
GXUDQWO H[HFXFLyGHO REUD
 &RPSOLU OHV REOLJDFLRQV HQ PDWqULD GH SUHYHQFLy GH ULVFRV TXH HVWDEOHL[ SHOV WUHEDOODGRUV
O DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOV
 $MXVWDUODVHYDDFWXDFLyHQO REUDFRQIRUPHDOVGHXUHVGHFRRUGLQDFLyG DFWLYLWDWVHPSUHVDULDOV
HVWDEOHUWVHQO DUWLFOHGHOD/OHLGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOVSDUWLFLSDQWHQSDUWLFXODU
HQTXDOVHYROPHVXUDG DFWXDFLyFRRUGLQDGDTXHV KDJLHVWDEOHUW
  8WLOLW]DUHOVHTXLSVGHWUHEDOOG DFRUGDPEDOOzGLVSRVDWHQHO5'GHGHMXOLRO
SHO TXDO V HVWDEOHL[HQ OHV GLVSRVLFLRQV PtQLPHV GH VHJXUHWDW L VDOXW SHU D OD XWLOLW]DFLy GHOV
HTXLSVGHWUHEDOOSHUSDUWGHOVWUHEDOODGRUV





3jJLQD  

7UHEDOODGRUV

 '2&80(17$&,Ï35(9(17,9$'(&$5¬&7(5&2175$&78$/






,QWHUSUHWDFLyGHOVGRFXPHQWVYLQFXODQWVHQPDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXW
([FHSWH HQ HO FDV TXH O¶HVFULSWXUD GHO &RQWUDFWH R 'RFXPHQW GH &RQYHQL &RQWUDFWXDO KR LQGLTXL
HVSHFtILFDPHQW G¶DOWUD PDQHUD O¶RUGUH GH SUHODFLy GHOV 'RFXPHQWV FRQWUDFWXDOV HQ PDWqULD GH
6HJXUHWDWL6DOXWSHUDTXHVWDREUDVHUjHOVHJHQW

 (VFULSWXUDGHO&RQWUDFWHR'RFXPHQWGHO&RQYHQL&RQWUDFWXDO
 %DVHVGHO&RQFXUV
 3OHF GH 3UHVFULSFLRQV SHU OD 5HGDFFLy GHOV (VWXGLV GH 6HJXUHWDW L 6DOXW L OD &RRUGLQDFLy GH
6HJXUHWDWLVDOXWHQIDVHVGH3URMHFWHLRG¶2EUD
 3OHFGH&RQGLFLRQV*HQHUDOVGHO3URMHFWHLGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
 3OHFGH&RQGLFLRQV)DFXOWDWLYHVL(FRQzPLTXHVGHO3URMHFWHLGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
 3URFHGLPHQWV 2SHUDWLXV GH 6HJXUHWDW L 6DOXW LR 3URFHGLPHQWV GH FRQWURO $GPLQLVWUDWLX GH
6HJXUHWDWUHGDFWDWVGXUDQWODUHGDFFLyGHO3URMHFWHLRGXUDQWO¶([HFXFLyPDWHULDOGHO¶2EUDSHO
&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDW
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 3OjQROVL'HWDOOV*UjILFVGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
 3ODG¶$FFLy3UHYHQWLYDGHO¶HPSUHVDULFRQWUDFWLVWD
 3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHGHVHQYROXSDPHQWGHO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWD
SHUO¶REUDHQTHVWLy
 3URWRFROVSURFHGLPHQWV PDQXDOVLR1RUPHVGH6HJXUHWDW L6DOXW LQWHUQDGHO&RQWUDFWLVWDLR
6XEFRQWUDFWLVWHVG¶DSOLFDFLyHQO¶REUD

)HWDDTXHVWDH[FHSFLyHOVGLIHUHQWVGRFXPHQWVTXHFRQVWLWXHL[HQHO&RQWUDFWHVHUDQFRQVLGHUDWV
FRPP~WXDPHQWH[SOLFDWLXVSHUzHQHOFDVG¶DPELJLWDWVRGLVFUHSjQFLHVLQWHUSUHWDWLYHVGHWHPHV
UHODFLRQDWV DPE OD 6HJXUHWDW VHUDQ DFODULGHV L FRUUHJLGHV SHO 'LUHFWRU G¶2EUD TXL GHVSUqV GH
FRQVXOWDUDPEHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWIDUjO¶~VGHODVHYDIDFXOWDWG¶DFODULUDO&RQWUDFWLVWDOHV
LQWHUSUHWDFLRQVSHUWLQHQWV

6LHQHOPDWHL[VHQWLWHO&RQWUDFWLVWDGHVFREUHL[HUUDGHVRPLVVLRQVGLVFUHSjQFLHVRFRQWUDGLFFLRQV
WLQGUjTXHQRWLILFDUKRLPPHGLDWDPHQWSHUHVFULWDO'LUHFWRUG¶2EUDTXLGHVSUqVGHFRQVXOWDUDPEHO
&RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW DFODULUj UjSLGDPHQW WRWV HOV DVVXPSWHV QRWLILFDQW OD VHYD UHVROXFLy DO
&RQWUDFWLVWD 4XDOVHYRO WUHEDOO UHODFLRQDW DPE WHPHV GH 6HJXUHWDW L 6DOXW TXH KDJXpV HVWDW
H[HFXWDW SHO &RQWUDFWLVWD VHQVH SUqYLD DXWRULW]DFLy GHO 'LUHFWRU G¶2EUD R GHO &RRUGLQDGRU GH
6HJXUHWDW VHUj UHVSRQVDELOLWDW GHO &RQWUDFWLVWD UHVWDQW HO 'LUHFWRU G¶2EUD L HO &RRUGLQDGRU GH
6HJXUHWDW H[LPLWV GH TXDOVHYRO UHVSRQVDELOLWDW GHULYDGD GH OHV FRQVHTqQFLHV GH OHV PHVXUHV
SUHYHQWLYHVWqFQLFDPHQWLQDGHTXDGHVTXHKDJLQSRJXW  DGRSWDUHO&RQWUDFWLVWDSHOVHXFRPSWH

(Q HO FDV TXH HO FRQWUDFWLVWD QR QRWLILTXL SHU HVFULW HO GHVFREULPHQW G¶HUUDGHV RPLVVLRQV
GLVFUHSjQFLHVRFRQWUDGLFFLRQVDL[zQRWDQVROVQRO¶H[LPHL[GHO¶REOLJDFLyG¶DSOLFDUOHVPHVXUHVGH
6HJXUHWDWL6DOXWUDRQDEOHPHQWH[LJLEOHVSHUODUHJODPHQWDFLyYLJHQWHOVXVRVLODSUD[LKDELWXDOGH
OD6HJXUHWDW,QWHJUDGDHQODFRQVWUXFFLyTXHVLJXLQPDQLIHVWDPHQWLQGLVSHQVDEOHVSHUGXUDWHUPH
O¶HVSHULWRODLQWHQFLySRVDGDHQHO3URMHFWHLO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWVLQRTXHKDXUDQGHVHU
PDWHULDOLW]DWV FRP VL KDJXHVVLQ HVWDW FRPSOHWHV L FRUUHFWDPHQW HVSHFLILFDGHV HQ HO 3URMHFWH L HO
FRUUHVSRQHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW

7RWHVOHVSDUWVGHOFRQWUDFWHV¶HQWHQHQFRPSOHPHQWjULHVHQWUHVLSHUODTXDOFRVDTXDOVHYROWUHEDOO
UHTXHULWHQXQVROGRFXPHQWHQFDUDTXHQRHVWLJXLHVPHQWDWHQFDSDOWUHWLQGUjHOPDWHL[FDUjFWHU
FRQWUDFWXDOTXHVLV¶KDJXpVUHFROOLWHQWRWV






(O &RQWUDFWLVWD HQ HO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HVWj REOLJDW D LQFORXUH HOV UHTXLVLWV IRUPDOV
HVWDEOHUWVDO¶$UWGHO5'QRREVWDQWHO&RQWUDFWLVWDWpSOHQDOOLEHUWDWSHUHVWUXFWXUDU
IRUPDOPHQWDTXHVW3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW    

(O&RQWUDFWLVWDHQHOVHX3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW  DGMXQWDUjFRPDPtQLPHOVSOjQROVVHJHQWV
DPEHOVFRQWLQJXWVTXHHQFDGDFDVV¶LQGLTXHQ

3OjQROR3OjQROVGHVLWXDFLyDPEOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHO¶HQWRUQ,QGLFDQW

 8ELFDFLyGHOVVHUYHLVS~EOLFV
 (OHFWULFLWDW
 &ODYHJXHUDP
 $LJXDSRWDEOH
 *DV
 2OHRGXFWHV
 $OWUHV
 6LWXDFLyLDPSODGDGHOVFDUUHUV UHDOVLSUHYLVWRV 
 $FFHVVRVDOUHFLQWH
 *DULWHVGHFRQWUROG¶DFFHVVRV
 $FRWDWGHOSHUtPHWUHGHOVRODU
 'LVWjQFLHVGHO¶HGLILFLDPEHOVOtPLWVGHOVRODU
 (GLILFDFLRQVYHwQHVH[LVWHQWV
 6HUYLWXGV


3OjQROV HQ SODQWD G¶RUGHQDFLy JHQHUDO GH O¶REUD VHJRQV OHV GLYHUVHV IDVHV
SUHYLVWHVHQIXQFLyGHOVHXSODG¶H[HFXFLyUHDO,QGLFDQW

 7DQFDPHQWGHOVRODU
 0XUVGHFRQWHQFLyDWDOXVVDWVSRXVWDOOVGHOWHUUHQ\LGHVQLYHOOV
 1LYHOOVGHILQLWLXVGHOVGLIHUHQWVDFFHVVRVDOVRODULUDVDQWVGHYLDOVFROLQGDQWV
 8ELFDFLyG¶LQVWDOāODFLRQVG¶LPSODQWDFLySURYLVLRQDOSHUDOSHUVRQDOG¶REUD
 %DQ\V(TXLSDPHQW ODYDERVUHWUHWHVGXW[HVHVFDOIDGRU 
 9HVWXDULVGHOSHUVRQDO(TXLSDPHQW WDTXLOOHVEDQFVFRUUHJXWVHVWXIHV 
 5HIHFWRULR0HQMDGRU(TXLSDPHQW WDXOHVVHLHQWVHVFDOIDSODWVIULJRUtILF 
 )DUPDFLROD(TXLSDPHQW
 $OWUHV
 /ORFVGHVWLQDWVDDSLODPHQWV
 ¬ULGVLPDWHULDOVHQVLWMDWV
 $UPDGXUHVEDUUHVWXEVLELJXHWHV
 0DWHULDOVSDOHWLW]DWV
 )XVWD
 0DWHULDOVHQVDFDWV
 0DWHULDOVHQFDL[HV
 0DWHULDOVHQELGRQV
 0DWHULDOVVROWV
 5XQHVLUHVLGXV
 )HUUDOOD
 $LJXD
 &RPEXVWLEOHV
 6XEVWjQFLHVWz[LTXHV
 6XEVWjQFLHVH[SORVLYHVLRGHIODJUDQWV
 8ELFDFLyGHPDTXLQjULDIL[DLjPELWG¶LQIOXqQFLDSUHYLVW
 $SDUHOOV GH PDQXWHQFLy PHFjQLFD JUXHV WRUUH PXQWDFjUUHJXHV FDEUHVWDQWV PDTXLQHWHV
EDL[DQWVGHUXQHVFLQWHVWUDQVSRUWDGRUHVERPEDG¶H[WUDFFLyGHIOXLGV
 (VWDFLyGHIRUPLJRQDW

9LJqQFLDGHO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW D OD YLVWD GHOV FRQWLQJXWV GHO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW DSRUWDW SHO
&RQWUDFWLVWDFRPGRFXPHQWGHJHVWLySUHYHQWLYDG¶DGDSWDFLyGHODVHYDSUzSLDµµFXOWXUDSUHYHQWLYD
LQWHUQDG¶HPSUHVD¶µHOGHVHQYROXSDPHQWGHOVFRQWLQJXWVGHO3URMHFWHLO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
SHU O¶H[HFXFLy PDWHULDO GH O¶REUD SRGUj LQGLFDU HQ O¶$FWD G¶$SURYDFLy GHO 3OD GH 6HJXUHWDW OD
GHFODUDFLyH[SUHVVDGHVXEVLVWqQFLDG¶DTXHOOVDVSHFWHVTXHSXJXLQHVWDUDFULWHULGHO&RRUGLQDGRU
PLOORUGHVHQYROXSDWVHQO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWFRPDPSOLDGRUVLFRPSOHPHQWDULVGHOVFRQWLQJXWVGHO
3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWD

(OV3URFHGLPHQWV2SHUDWLXVLR$GPLQLVWUDWLXVGH6HJXUHWDWTXHSXJHVVLQUHGDFWDUHO&RRUGLQDGRU
GH 6HJXUHWDW L 6DOXW DPE SRVWHULRULWDW D O¶$SURYDFLy GHO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW WLQGUj OD
FRQVLGHUDFLy GH GRFXPHQW GH GHVHQYROXSDPHQW GH O¶(VWXGL L 3OD GH 6HJXUHWDW HVVHQW SHU WDQW
YLQFXODQWVSHUOHVSDUWVFRQWUDFWDQWV





3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWD
'¶DFRUGDOTXHHVGLVSRVDHO5'FDGDFRQWUDFWLVWDHVWjREOLJDWDUHGDFWDUDEDQVGH
O¶LQLFLGHOVVHXVWUHEDOOVDO¶REUDXQ3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWDGDSWDQWDTXHVW(66DOVVHXVPHGLV
PqWRGHV G H[HFXFLy L DO µµ3/$ '¶$&&,Ï 35(9(17,9$ ,17(51$ '¶(035(6$¶µ UHDOLW]DW GH
FRQIRUPLWDWDO5'µµ//(,'(35(9(1&,Ï'(5,6&26/$%25$/6¶µ $UWVDSL
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 6LWMDGHPRUWHU
 3ODQWDGHSLFRQDPHQWLRVHOHFFLyG¶jULGV
&LUFXLWVGHFLUFXODFLyLQWHUQDGHYHKLFOHVOtPLWVGHFLUFXODFLyL]RQHVG¶DSDUFDPHQW6HQ\DOLW]DFLyGH
FLUFXODFLy
&LUFXLWVGHFLUFXODFLyLQWHUQDGHOSHUVRQDOG¶REUD6HQ\DOLW]DFLyGH6HJXUHWDW
(VTXHPDG¶LQVWDOāODFLyHOqFWULFDSURYLVLRQDO
(VTXHPDG¶LQVWDOāODFLyG¶LOāOXPLQDFLySURYLVLRQDO
(VTXHPDG¶LQVWDOāODFLySURYLVLRQDOGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXD






3OjQROVHQSODQWDLVHFFLRQVG¶LQVWDOāODFLyGH6LVWHPHVGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYD
5HSUHVHQWDFLyFURQROzJLFDSHUIDVHVG¶H[HFXFLy

 3URWHFFLyHQSUHYLVLyGHFDLJXGHVGHSHUVRQHVRREMHFWHVGHVGHEXLWVYHUWLFDOVGHIDoDQHV
 8ELFDFLyGHEDVWLGDSRUWLFDGDG¶HVWUXFWXUDWXEXODUFREULQWODWRWDOLWDWGHOVIURQWVGHIDoDQD
HQ DYDQoDPHQW VLPXOWDQL D O¶H[HFXFLy G¶HVWUXFWXUD ILQV O¶DFDEDPHQW GH WDQFDPHQWV L
FREHUWD 
6LVWHPDGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYDSUHIHUHQW
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHOFRQMXQWGHIRUTXHVPHWjOāOLTXHVL[DU[HVGHVHJXUHWDW 
(QFDVGHQRUHDOLW]DUVHVHJXUHWDWLQWHJUDGDDPEEDVWLGHVWXEXODUVSUqYLDMXVWLILFDFLy
HQOµ(66
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGH[DU[HVGHGHVHQFRIUDW
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHEDUDQHVGHVHJXUHWDW 
(QFDVGHQRUHDOLW]DUVHVHJXUHWDWLQWHJUDGDDPEEDVWLGHVWXEXODUVSUqYLDMXVWLILFDFLy
HQO¶(66
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHPDUTXHVLQHVHQYRODGtVGHVHJXUHWDW 
(QFDVGHQRUHDOLW]DUVHVHJXUHWDWLQWHJUDGDDPEEDVWLGHVWXEXODUVSUqYLDMXVWLILFDFLy
HQOµ(66
 3URWHFFLyHQSUHYLVLyGHFDLJXGHVGHSHUVRQHVRREMHFWHVGHVGHEXLWVYHUWLFDOVG¶HVFDOHV
 8ELFDFLy L UHSODQWHLJ GH [DU[HV YHUWLFDOV GH VHJXUHWDW HQ SHUtPHWUH L EXLW GH WUDYHVVHUV
G¶HVFDOHV 
6LVWHPDGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYDSUHIHUHQW
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHEDUDQHVGHVHJXUHWDWHQSHUtPHWUHLEXLWGHWUDYHVVHUVG¶HVFDOHV
 3URWHFFLyHQSUHYLVLyGHFDLJXGHVGHSHUVRQHVRREMHFWHVGHVGHEXLWVKRULW]RQWDOVGHSDWLVGH
OOXPV[HPHQHLHVEXLWVG¶LQVWDOāODFLRQVLHQFRIUDWV
 8ELFDFLy L UHSODQWHLJ GH FRQGHPQD DPE PDOOD HOHFWURVROGDGD HQMRYDW HQ HO FqUFRO
SHULPHWUDO 
6LVWHPDGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYDSUHIHUHQWHQIRUMDW
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGH[DU[HVKRULW]RQWDOVGHVHJXUHWDWHQSDWLVLQWHULRUV
 3ODQWD G¶HVWUXFWXUD DPE XELFDFLy L UHSODQWHLJ GH [DU[HV KRULW]RQWDOV GH VHJXUHWDW VRWD
WDXOHUVLVRWDSRQWVG¶HQFRIUDWVKRULW]RQWDOVUHFXSHUDEOHV
 8ELFDFLy L UHSODQWHLJ G¶HQWDULPDW KRULW]RQWDO GH IXVWD FRODGD HQ SDVVRV G¶LQVWDOāODFLRQV
DUTXHWHVLUHJLVWUHVSURYLVLRQDOV
 8ELFDFLyLUHSODQWHLJGHEDUDQDSHULPHWUDOGHVHJXUHWDW

3OjQROVGHSURWHFFLRQVHQSODWDIRUPHVL]RQHVGHSDV  &RQWLQJXW

 3DVVDUHOāOHV XELFDFLyLHOHPHQWVFRQVWLWXWLXV 
 (VFDOHVSURYLVLRQDOV
 'HWDOOVGHWDSHVSURYLVLRQDOVG¶DUTXHWHVRGHEXLWV
 $EDOLVDPHQWLVHQ\DOLW]DFLyGH]RQHVGHSDV
 &RQGHPQDG¶DFFHVVRVLSURWHFFLRQVHQFRQWHQFLyG¶HVWDELOLWDWGHWHUUHQ\V
 8ELFDFLyGHEDVWLGHVSHQMDGHV3URMHFWHLUHSODQWHLJGHOVSHVFDQWVLOHVJXLQGROHV
 6jJROD GH FDEOH SHU D DQFRUDWJH L OOLVFDPHQW GH FLQWXUy GH VHJXUHWDW HQ SHUtPHWUHV
H[WHULRUVDPEULVFGHFDLJXGHVG¶DOWXUD

3OjQRORSOjQROVGHGLVWULEXFLyG¶HOHPHQWVGHVHJXUHWDWSHUDO¶~VLPDQWHQLPHQW




SRVWHULRUGHO¶REUDH[HFXWDGD 

 %DVWLGHVVXVSHVHVVREUHJXLQGROHVFDUULOHUHVSHUDQHWHMDGHIDoDQD
 3ODWDIRUPHVOOLVFDQWVVREUHFDUULOVSHUDPDQWHQLPHQWGHSDUDPHQWVYHUWLFDOV
 %DVWLGHVHVSHFLDOV
 3ODWDIRUPHVHQYRODGtVLPROOGHGHVFjUUHJDHVFDPRWHMDEOHVSHUDLQWURGXFFLyLHYDFXDFLy
G¶HTXLSV
 %DUDQHV SHULPHWUDOV HVFDPRWHMDEOHV SHU D WUHEDOOV GH PDQWHQLPHQW HQ FREHUWHV QR
WUDQVLWDEOHV
 (VFDOHV GH JDW DPE HQFODYDPHQW G¶DFFHVVRV L HTXLSDPHQW GH 6LVWHPD GH 3URWHFFLy
&ROāOHFWLYD
 5HSODQWHLJ G¶DQFRUDWJHV L VjJROHV SHU D FLQWXURQV HQ IDoDQHV [HPHQHLHV ILQHVWUDOV L
SDWLV
 5HSODQWHLJGHSHVFDQWVHVFDPRWHMDEOHVRELJXHVUHWUjFWLOV
 (VFDODG¶LQFHQGLVLRPjQHJDWq[WLOLJQtIXJDG¶HYDFXDFLy
 $OWUHV

7DQWVROVHQFDVTXHHVWLJXLQFRQWHPSODWVHQHO3URMHFWH([HFXWLX

3OjQROG¶HYDFXDFLyLQWHUQDG¶DFFLGHQWDWV 

 3OjQROGHFDUUHUVSHUDHYDFXDFLyG¶DFFLGHQWDWVHQREUHVXUEDQHV
 3OjQROGHFDUUHWHUHVSHUDHYDFXDFLyG¶DFFLGHQWDWVHQREUHVDwOODGHV

7DQWVROVSHUDREUHVFRPSOH[HVRHVSHFLDOV

$OWUHV







(O /OLEUHG ,QFLGqQFLHV 
$O REUDH[LVWLUjDGHTXDGDPHQWSURWRFROLW]DWHOGRFXPHQWRILFLDOµµ/OLEUHG¶LQFLGqQFLHV¶µIDFLOLWDWSHO
&ROāOHJL3URIHVVLRQDOFRUUHVSRQHQWDOTXDOSHUWDQ\LHOWqFQLFTXHKDJLDSURYDWHOSODGHVHJXUHWDWL
VDOXW R SHU O 2ILFLQD GH 6XSHUYLVLy GH 3URMHFWHV R zUJDQ HTXLYDOHQW TXDQ HV WUDFWL G REUHV GH OHV
$GPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHV

6HJRQVO DUWLFOHGHO5HDO'HFUHWGHG 2FWXEUHPRGLILFDWSHO5'DTXHVW
OOLEUH KDXUj G HVWDU SHUPDQHQWPHQW D O REUD HQ SRGHU GHO FRRUGLQDGRU GHVHJXUHWDW LVDOXW L D OD
GLVSRVLFLyGHODGLUHFFLyG REUDRGLUHFFLyIDFXOWDWLYDFRQWUDFWLVWHVVXEFRQWUDFWLVWHVLWUHEDOODGRUV
DXWzQRPV OHV SHUVRQHV R zUJDQV DPE UHVSRQVDELOLWDW HQ PDWqULD GH SUHYHQFLy GH OHV HPSUHVHV
TXHLQWHUYLQJXLQHQO REUDWqFQLFVGHOVzUJDQVHVSHFLDOLW]DWV HQPDWqULDGHVHJXUHWDWLVDOXWHQHO
WUHEDOO GH OHV $GPLQLVWUDFLRQV S~EOLTXHV FRPSHWHQWV R HQ HO VHX FDV GHO UHSUHVHQWDQW GHOV
WUHEDOODGRUV HOV TXDOV SRGUDQ UHDOLW]DU OHV DQRWDFLRQV TXH FRQVLGHULQ DGHTXDGHV UHVSHFWH D OHV
GHVYLDFLRQVHQHOFRPSOLPHQWGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW

4XDQ HV UHDOLW]L XQD DQRWDFLy HQ HO OOLEUH G LQFLGqQFLHV HO FRRUGLQDGRU HQ PDWqULD GH VHJXUHWDW L
VDOXW GXUDQW O H[HFXFLy GH O REUD R TXDQ QR VLJXL QHFHVVjULD OD GHVLJQDFLy GH FRRUGLQDGRU OD
GLUHFFLyIDFXOWDWLYDODQRWLILFDUjDOFRQWUDFWLVWDDIHFWDWLDOVUHSUHVHQWDQWVGHOVWUHEDOODGRUVG DTXHVW
L QRPpV HQ HO FDV TXH O DQRWDFLy HV UHIHUHL[L D TXDOVHYRO LQFRPSOLPHQW GHOV DGYHUWLPHQWV R
REVHUYDFLRQV SUqYLDPHQW DQRWDGHV HQ DTXHVW OOLEUH DL[t FRP HQ HO VXSzVLW GH SDUDOLW]DFLy GHOV
WUHEDOOV V KD GH UHPHWUH XQD FzSLD D OD ,QVSHFFLy GH 7UHEDOO L 6HJXUHWDW 6RFLDO HQ HO WHUPLQL GH
YLQWLTXDWUHKRUHVLV HVSHFLILFDUjVLO DQRWDFLyHIHFWXDGDVXSRVDXQDUHLWHUDFLyG XQDDGYHUWqQFLDR
REVHUYDFLyDQWHULRURVLSHUFRQWUDHVWUDFWDG XQDQRYDREVHUYDFLy




&DUjFWHUYLQFXODQWGHO&RQWUDFWHRGRFXPHQWGHO &RQYHQLGH3UHYHQFLyL
&RRUGLQDFLy LGRFXPHQWDFLyFRQWUDFWXDODQQH[DHQPDWqULDGH6HJXUHWDW
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3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





(O&219(1,'(35(9(1&,ÏL&225',1$&,ÏVXEVFULWHQWUHHO3URPRWRU RHOVHXUHSUHVHQWDQW 
&RQWUDFWLVWD 3URMHFWLVWD &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW 'LUHFFLy G¶2EUD R 'LUHFFLy )DFXOWDWLYD L
5HSUHVHQWDQW6LQGLFDO'HOHJDWGH3UHYHQFLySRGUjpVVHUHOHYDWDHVFULSWXUDS~EOLFDDUHTXHULPHQW
GHOHVSDUWVDWRUJDQWVGHOPDWHL[HVVHQWGHFRPSWHH[FOXVLYDGHO&RQWUDFWLVWDWRWHVOHVGHVSHVHV
QRWDULDOVLILVFDOVTXHHVGHULYLQ

(O 3URPRWRU SRGUj SUqYLD QRWLILFDFLy HVFULWD DO &RQWUDFWLVWD DVVLJQDU WRWHV R SDUW GH OHV VHYHV
IDFXOWDWV DVVXPLGHV FRQWUDFWXDOPHQW D OD SHUVRQD ItVLFD MXUtGLFD R FRUSRUDFLy TXH WLQJXHV D EH
GHVLJQDUDO¶HIHFWH  VHJRQVSURFHGHL[L


(OVWHUPLQLVLSURYLVLRQVGHODGRFXPHQWDFLyFRQWUDFWXDOFRQWHPSODGDHQO¶DSDUWDWGHOSUHVHQW
3OHF MXQW DPE HOV WHUPLQLV L SURYLVLRQV GH WRWV HOV GRFXPHQWV DTXt LQFRUSRUDWV SHU UHIHUqQFLD
FRQVWLWXHL[HQ O¶DFRUG SOH L WRWDO HQWUH OHV SDUWV L QR GXUj D WHUPH FDS DFRUG R HQWHQLPHQW GH FDS
QDWXUDOHVDQLHO3URPRWRUIDUjFDSHQGRVVDPHQWRUHSUHVHQWDFLRQVDO&RQWUDFWLVWDH[FHSWHOHVTXH
V¶HVWDEOHL[LQ H[SUHVVDPHQW PLWMDQoDQW FRQWUDFWH &DS PRGLILFDFLy YHUEDO DOV PDWHL[RV WLQGUj
YDOLGHVDRIRUoDRHIHFWHDOJXQ
(O3URPRWRULHO&RQWUDFWLVWDV¶REOLJDUDQDVLPDWHL[RVLDOVVHXVVXFFHVVRUVUHSUHVHQWDQWVOHJDOV
LRFRQFHVVLRQDULVDPEUHVSHFWHDOSDFWDWHQODGRFXPHQWDFLyFRQWUDFWXDOYLQFXODQWHQPDWqULDGH
6HJXUHWDW(O&RQWUDFWLVWDQRHVDJHQWRUHSUHVHQWDQWOHJDOGHO3URPRWRUSHOTXHDTXHVWQRVHUj
UHVSRQVDEOH GH FDS PDQHUD GH OHV REOLJDFLRQV R UHVSRQVDELOLWDWV HQ TXq LQFRUUL R DVVXPHL[L HO
&RQWUDFWLVWD

1RHVFRQVLGHUDUjTXHDOJXQDGHOHVSDUWVKDJLUHQXQFLDWDDOJXQGUHWSRGHURSULYLOHJLDWRUJDWSHU
TXDOVHYRO GHOV GRFXPHQWV FRQWUDFWXDOV YLQFXODQWV HQ PDWqULD GH 6HJXUHWDW R SURYLVLy GHOV
PDWHL[RVOOHYDWTXHWDOUHQ~QFLDKDJLHVWDWGHJXGDPHQWH[SUHVVDGDSHUHVFULWLUHFRQHJXGDSHUOHV
SDUWVDIHFWDGHV

7RWV HOV UHFXUVRV R UHPHLV EULQGDWV SHU OD GRFXPHQWDFLy FRQWUDFWXDO YLQFXODQW HQ PDWqULD GH
6HJXUHWDW KDXUDQ GH VHU SUHVRV L LQWHUSUHWDWVFRPDFXPXODWLXV pV D GLU DGGLFLRQDOV D TXDOVHYRO
DOWUHUHFXUVSUHVFULWSHUODOOHL

/HVFRQWURYqUVLHVTXHSXJXLQVRUJLUHQWUHOHVSDUWVUHVSHFWHDODLQWHUSUHWDFLyGHODGRFXPHQWDFLy
FRQWUDFWXDOYLQFXODQWHQPDWqULDGH6HJXUHWDWVHUjFRPSHWqQFLDGHODMXULVGLFFLyFLYLO1RREVWDQW
HV FRQVLGHUDUDQ DFWHV MXUtGLFV VHSDUDEOHV HOV TXH HV GLFWHQ HQ UHODFLy DPE OD SUHSDUDFLy L
DGMXGLFDFLy GHO &RQWUDFWH L HQ FRQVHTqQFLD SRGUDQ VHU LPSXJQDWV GDYDQW O¶RUGUH MXULVGLFFLRQDO
FRQWHQFLyVDGPLQLVWUDWLXG¶DFRUGDPEODQRUPDWLYDUHJXODGRUDGHO¶HVPHQWDGDMXULVGLFFLy


 1250$7,9$/(*$/' $3/,&$&,Ï

3HUDODUHDOLW]DFLyGHO  3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWHO&RQWUDFWLVWDWLQGUjHQFRPSWHODQRUPDWLYDH[LVWHQW
LYLJHQWHQHOGHFXUVGHODUHGDFFLyGHO¶(66 R(%66 REOLJDWzULDRQRTXHSXJXLpVVHUG¶DSOLFDFLy

$ WtWRO RULHQWDWLX L VHQVH FDUjFWHU OLPLWDWLX V¶DGMXQWD XQD UHODFLy GH QRUPDWLYD DSOLFDEOH (O
&RQWUDFWLVWDQRREVWDQWDIHJLUjDOOOLVWDWJHQHUDOGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDODVHYDREUDOHVHVPHQHV
GHFDUjFWHUWqFQLFSDUWLFXODUTXHQRVLJXLQDODUHODFLyLFRUUHVSRQJXLDSOLFDUDOVHX3OD 





7H[WRVJHQHUDOV









³2UGHQDQ]DODERUDOGHODFRQVWUXFFLyQYLGULR\FHUiPLFD20  GHDJRVWRGH %2(
   GH VHSWLHPEUH GH  ´ HQ YLJRU FDStWROV 9, L ;9, L OHV PRGLILFDFLRQV ³2UGHQ  GH
PDU]RGH %2(GHPDU]RGH ´³2UGHQGHMXOLR %2(GHDJRVWRGH ´
L³2UGHQGHMXOLRGH %2(GHMXOLRGH ´'HURJDGDSDUFLDOPHQWSHU³2UGHQ
GHGLFLHPEUH %2(GHGLFLHPEUHGH ´



³2UGHQDQ]DJHQHUDOGHVHJXULGDGHKLJLHQHHQHOWUDEDMR20  GHPDU]RGH %2(
GH PDU]R GH  ´ HQ YLJRU SDUWV GHO WtWRO ,, 'HURJDGD SDUFLDOPHQW SHU ³5' 
%2(  GH QRYLHPEUH GH  ´ ³/H\  %2(  GH QRYLHPEUH GH  ´ 5'
 %2(  GH DEULO GH  ´ ³5'  %2(  GH PD\R GH  ´ ³5'
 %2(  GH PD\R GH  ´ ³5'  %2(  GH MXQLR GH  ´ ³5'
 %2( GH DJRVWRGH ´³5'  %2(GHMXQLRGH ´L³5'
 %2(GHDEULOGH ´



³&XDGUR GH HQIHUPHGDGHV SURIHVLRQDOHV 5'   %2(  GH DJRVWR GH  ´
0RGLILFDGDSHU³5'GHGHQRYLHPEUH %2(GHGLFLHPEUHGH ´ 



³5HJXODFLyQGHODMRUQDGDGHWUDEDMRMRUQDGDVHVSHFLDOHV\GHVFDQVR5'  GH
GHMXOLR %2(GHMXOLRGH ´0RGLILFDGDSHU³5' %2(GHGLFLHPEUHGH
 ³ ³5'  %2(  GH QRYLHPEUH  ³ L DQXOāODGD SDUFLDOPHQW SHU ³5'
GHGHVHSWLHPEUH %2(GHVHSWLHPEUHGH ³



³2UGHQ GH  GH VHSWLHPEUH GH  SRU OD TXH VH HVWDEOHFH HO PRGHOR GH OLEUR GH
LQFLGHQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHDODVREUDVHQODVTXHVHDREOLJDWRULRXQHVWXGLRGH6HJXULGDGH
+LJLHQHHQHOWUDEDMR %2(GHGHRFWXEUHGH ³



³(VWDEOHFLPLHQWR GH PRGHORV GH QRWLILFDFLyQGH DFFLGHQWHV GH WUDEDMR 20   GH GLFLHPEUH
GH %2(GHGLFLHPEUHGH ´



³,QVWUXPHQWRGHUDWLILFDFLyQGHGHMXOLRGHGHO&RQYHQLRGHGHMXQLRGHVREUH
8WLOL]DFLyQ GHO DVEHVWR HQ FRQGLFLRQHV GH VHJXULGDG Q~PHUR  GH OD 2,7  DGRSWDGR HQ
*LQHEUD %2(GH  GHQRYLHPEUHGH ´



³/H\GHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV/H\GHQRYLHPEUH %2(GHQRYLHPEUHGH
 ´&RPSOHPHQWDGDSHU³5'GHGHMXQLR %2(GHMXQLRGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU OD TXH VH DSUXHED HO UHJODPHQWR VREUH
QRWLILFDFLyQ GH VXVWDQFLDV QXHYDV \ FODVLILFDFLyQ HQYDVDGR \ HWLTXHWDGR GH VXVWDQFLDV
SHOLJURVDV %2(GHGHMXQLRGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVREUHMRUQDGDVHVSHFLDOHVGHWUDEDMR %2(GH
GHVHSWLHPEUHGH ´



³5HJODPHQWRGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ5'  GHGHHQHUR %2(GHHQHUR
GH  ´ &RPSOHPHQWDW SHU ³2UGHQ GH  GH DEULO GH  %2(  GH DEULO GH  ´ L
³5' %2(GHMXQLRGH ´0RGLILFDWSHU³5'GHGHDEULO %2(
GHPD\RGH ´L³5' %2(GHPD\RGH ´



³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQORVOXJDUHVGHWUDEDMR5'  GH
GHDEULOGH %2(GHDEULOGH ´&RPSOHPHQWDWSHU³2UGHQ7$6 %2(
GHRFWXEUHGH ´LPRGLILFDWSHU³5' %2(GHQRYLHPEUHGH ´



³'LVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG UHODWLYDV D OD PDQLSXODFLyQ PDQXDO GH FDUJDV
TXH FRPSRUWHQ ULHVJRV HQ SDUWLFXODU GRUVROXPEDUHV SDUD ORV WUDEDMDGRUHV 5'  
GHGHDEULOGH %2(GHDEULOGH ´



³'LVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG SDUD OD XWLOL]DFLyQ SRU ORV WUDEDMDGRUHV GH ORV
HTXLSRVGHWUDEDMR5'GHGHMXOLR %2(  GHDJRVWRGH ´



³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVWLQDGDVDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVHQ
ODVDFWLYLGDGHVPLQHUDV5'  GHGHVHSWLHPEUH %2(  GHRFWXEUHGH ´



³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ5'  

&RQYHQLVFROāOHFWLXV
³5HJODPHQWRGHVHJXULGDGHKLJLHQHHQHOWUDEDMRHQODLQGXVWULDGHODFRQVWUXFFLyQ20  
GHPD\RGH %2(GHMXQLRGH ´0RGLILFDGDSHU³2UGHQGHGLFLHPEUHGH
%2(  GH IHEUHUR GH  ´ L ³2UGHQ  GH GH VHSWLHPEUH  %2(  GH  RFWXEUH GH
 ´'HURJDGDSDUFLDOPHQWSHU³2UGHQGHHQHURGH %2(GHIHEUHURGH ´L
³5' %2(GHQRYLHPEUHGH ´

3jJLQD  





3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





GHGHRFWXEUH %2(GHRFWXEUHGH ´0RGLILFDWSHU³5' %2(GH
QRYLHPEUH  ´ L ³5'  %2(  GH PD\R GH  ´ &RPSOHPHQWDW SHU ³5'
 %2(GHDJRVWRGH ´




³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODVHPSUHVDVGH
WUDEDMRWHPSRUDO5'GHGHIHEUHUR %2(  GHIHEUHURGH ´



³/H\GHGHQRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGHOD(GLILFDFLyQ %2(GHGHQRYLHPEUH
GH ´



³3URWHFFLyQGHODVHJXULGDG\ODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVFRQWUDORVULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQ
ORV DJHQWHV TXtPLFRV GXUDQWH HO WUDEDMR 5'  GH  GH DEULO %2(  GH PD\R GH
 ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH DEULO SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH
DOPDFHQDPLHQWR GH SURGXFWRV TXtPLFRV \ VXV LQVWUXFFLRQHV WpFQLFDV FRPSOHPHQWDULDV 0,(
$340,($340,($340,($340,($340,($34\0,($34 %2(
GHGHPD\RGH ´&RPSOHPHQWDWSHU³5' %2(GHRFWXEUHGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRVREUHSURWHFFLyQ
VDQLWDULDFRQWUDUDGLDFLRQHVLRQL]DQWHV %2(GHGHMXOLRGH ´



³/H\  GH  GH GLFLHPEUH GH UHIRUPD GHO PDUFR QRUPDWLYR GH OD SUHYHQFLyQ GH
ULHVJRVODERUDOHV %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´

³5HDO'HFUHWRGHGHPD\RVREUHUHTXLVLWRVPtQLPRVGHVHJXULGDGHQORVW~QHOHV
GHFDUUHWHUDVGHO(VWDGR´



³/H\RUGLQDULDUHJXODGRUDGHODVXEFRQWUDWDFLyQHQHO6HFWRUGHOD&RQVWUXFFLyQ %2(
GHGHRFWXEUH ´ 



³/H\RUJiQLFDGHGHPDU]RSDUDODLJXDOGDGHIHFWLYDGHPXMHUHV\KRPEUHV %2(
GHPDU]RGH ´ 



³5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGH
RFWXEUHUHJXODGRUDGHODVXEFRQWUDWDFLyQHQHO6HFWRUGHOD&RQVWUXFFLyQ %2(GHGH
DJRVWR ´



'HFUHWGHGHPDLJGHFUHDFLyGHO5HJLVWUHG (PSUHVHV$FUHGLWDGHVGH&DWDOXQ\D
SHULQWHUYHQLUHQHOSURFpVGHFRQWUDFWDFLyHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLy '2*&'LDUL2ILFLDO
GHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHPDLJGH 



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH PRGLILFD HO 5HJODPHQWR VREUH
QRWLILFDFLyQ GH VXVWDQFLDV QXHYDV \ FODVLILFDFLyQ HQYDVDGR \ HWLTXHWDGR GH VXVWDQFLDV
SHOLJURVDV DSUREDGR SRU 5'  GH  GH PDU]R FRQ OD ILQDOLGDG GH DGDSWDU VXV
GLVSRVLFLRQHV DO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR
5HJODPHQWR5($&+ ´



'HFUHWGHGHJHQHU'HFUHWGHFUHDFLyGHO5HJLVWUHG HPSUHVHVVDQFLRQDGHVSHU
LQIUDFFLRQV PROW JUHXV HQ PDWqULD GH SUHYHQFLy GH ULVFRV ODERUDOV L GHO SURFHGLPHQW SHU D OD
VHYDSXEOLFDFLy '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHIHEUHUGH 



³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLyQHQUHODFLyQ
FRQ OD DSOLFDFLyQ GH PHGLGDV SDUD SURPRYHU OD PHMRUD GH OD VHJXULGDG \ GH OD VDOXG HQ HO
WUDEDMRGHODWUDEDMDGRUDHPEDUD]DGDTXHKD\DGDGRDOX]RHQSHUtRGRGHODFWDQFLD´



³5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHVREUHVHJXULGDGJHQHUDOGHORVSURGXFWRV %2(
GHHQHURGH ´



5HDO 'HFUHWR  SRU HO TXH VH GHVDUUROOD HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH
SUHYHQFLyQGHODERUDOHVHQPDWHULDGHFRRUGLQDFLyQGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV %2(  
GHHQHURGH  



³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWR
GHGHQRYLHPEUHVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHD
ORVULHVJRVGHULYDGRVRTXHSXHGDQGHULYDUVHGHODH[SRVLFLyQDYLEUDFLRQHVPHFjQLFDV´



'HFUHWGHG¶RFWXEUHGHSHOTXDOHVFUHDHOUHJLVWUHGHGHOHJDWVLGHOHJDGHV
GH SUHYHQFLy L HO UHJLVWUH GH FRPLWqV GH VHJXUHWDW L VDOXW L HV UHJXOD HO GLSzVLW  GH OHV
FRPXQLFDFLRQV GH GHVLJQDFLy GH GHOHJDWV L GHOHJDGHV GH SUHYHQFLy L GH FRQVWLWXFLy GHOV
FRPLWqVGHVHJXUHWDWLVDOXW '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHG¶RFWXEUH
GH 



³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFD HO5HDO'HFUHWR
GHGHDJRVWRSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGHRFWXEUHUHJXODGRUDGHOD
VXEFRQWUDWDFLyQHQHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQ %2(GHGHPDU]RGH ´



³,QVWUXPHQWRGH5DWLILFDFLyQGHO&RQYHQLRQ~PHURGHOD2,7VREUHHOPDUFRSURPRFLRQDO
SDUDODVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMRKHFKRHQ*LQHEUDHOGHPD\RGH %2(GH
GHDJRVWRGH ³



5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5HDO'HFUHWRGH
 GH HQHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ HO 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DJRVWR SRU HO TXH VH GHVDUUROOD OD /H\  GH  GH
RFWXEUH UHJXODGRUD GH OD VXEFRQWUDWDFLyQ HQ HO VHFWRU GH OD FRQVWUXFFLyQ \ HO 5HDO 'HFUHWR
GHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\
VDOXGHQREUDVGHFRQVWUXFFLyQ %2(GHGHPDU]RGH  



5HJODPHQWR 8(  Q GH OD &RPLVLyQ GH GH PDU]R GH  SRU HO TXH VH
PRGLILFDHO5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDO
UHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\SUHSDUDGRVTXtPLFRV
5($&+  HQ OR TXH UHVSHFWD D VX DQH[R ;9,, GLFORURPHWDQR DFHLWHV SDUD OiPSDUDV \
OtTXLGRVHQFHQGHGRUHVGHEDUEDFRD\FRPSXHVWRVRUJDQRHVWiQQLFRV  



5HDO'HFUHWRGHGHDEULOVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORV
WUDEDMDGRUHV FRQWUD ORV ULHVJRV UHODFLRQDGRV FRQ OD H[SRVLFLyQ D UDGLDFLRQHV ySWLFDV
DUWLILFLDOHV %2(GHGHDEULOGH  



5HDO'HFUHWRGHGHPD\RSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5HDO'HFUHWRGH
GHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRVREUHFODVLILFDFLyQHQYDVDGR\HWLTXHWDGR







2UGUH GH  GH JHQHU GH  SHU OD TXDO V¶DSURYD HO PRGHO GH /OLEUH G ,QFLGqQFLHV HQ OHV
REUHV GH FRQVWUXFFLy '2*& 'LDUL 2ILFLDO GH OD *HQHUDOLWDW GH&DWDOXQ\D GH GH JHQHU GH
 



³5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5'GH
GH MXOLRHQ HOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG\VDOXGSDUDOD
XWLOL]DFLyQ SRU SDUWH GH ORV WUDEDMDGRUHV GH ORV HTXLSRV GH WUDEDMR HQ PDWHULD GH WUDEDMRV
WHPSRUDOHVHQDOWXUD %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH DSUXHED OD FODVLILFDFLyQ GH ORV
SURGXFWRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHORVHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVHQIXQFLyQGHVXVSURSLHGDGHVGH
UHDFFLyQ\GHUHVLVWHQFLDIUHQWHDOIXHJR´



³5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\VHJXULGDGGH
ORV WUDEDMDGRUHV IUHQWH D ORV ULHVJRV GHULYDGRV R TXH SXHGDQ GHULYDUVH GH OD H[SRVLFLyQ D
YLEUDFLRQHVPHFiQLFDV´



³5HDO'HFUHWRGHGHPD\RSRUHOTXHVHUHJXODQODVRSHUDFLRQHVGHWUDQVSRUWH
GHPHUFDQFtDVSHOLJURVDVSRUFDUUHWHUDHQWHUULWRULRHVSDxRO %2(GHGHPD\R ´



³5HDO'HFUHWRGHGHPD\RSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5'GHGH
HQHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH 3UHYHQFLyQ \ HO 5'
 GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ODV GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH
VHJXULGDG\VDOXGHQODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ %2(GHGHPD\R ´ 

3jJLQD  





3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





GHVXVWDQFLDVSHOLJURVDV\HO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHDSUXHED
HO 5HJODPHQWR VREUH FODVLILFDFLyQ HQYDVDGR \ HWLTXHWDGR GH SUHSDUDGRV SHOLJURVRV %2(
GHGHMXQLRGH  





&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\
SUHSDUDGRVTXtPLFRV 5($&+  


5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHDEULOGHSRUHOTXHVHPRGLILFD
HO DQH[R ;,9 GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR
UHODWLYR DOUHJLVWURODHYDOXDFLyQOD DXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\PH]FODV
TXtPLFDV 5($&+  

5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH PRGLILFD HO 5HJODPHQWR VREUH
SURWHFFLyQVDQLWDULDFRQWUDUDGLDFLRQHVLRQL]DQWHVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGH
GHMXOLR %2(GHGHQRYLPHEUHGH  



5HVROXFLyQ GH  GH PD\R GH  GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH (PSOHR SRU OD TXH VH
UHJLVWUD\SXEOLFDHO$FWDGHODFXHUGRGHUHYLVLyQSDUFLDOGHO9&RQYHQLRFROHFWLYRJHQHUDOGHO
VHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQ 



³5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVEiVLFRVVREUHOD
RUJDQL]DFLyQ GH UHFXUVRV SDUD GHVDUUROODU OD DFWLYLGDG VDQLWDULD GH ORV VHUYLFLRV GH
SUHYHQFLyQ´



/H\  GH  GH MXQLR SRU OD TXH VH PRGLILFDQ OD /H\  GH  GH MXOLR GH
SUHYHQFLyQ \ FRQWURO LQWHJUDGRV GH OD FRQWDPLQDFLyQ \ OD /H\  GH  GH MXOLR GH
UHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRV 



³/H\GHGHMXOLRGHUHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRV´





³/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH6DOXG3~EOLFD´

2UGHQ 35( GH  GH QRYLHPEUH SRU OD TXH VH PRGLILFD HO DQH[R 9, GHO
5HJODPHQWR VREUH FODVLILFDFLyQ HQYDVDGR \ HWLTXHWDGR GH SUHSDUDGRV SHOLJURVRV DSUREDGR
SRUHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHUR 



³5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO WH[WR
UHIXQGLGRGHOD/H\GH&RQWUDWRVGHO6HFWRU3~EOLFR´





5HJODPHQWR 8(  Q  GH OD &RPLVLyQ GH  GH IHEUHUR GH  SRU HO TXH VH
PRGLILFDHO5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDO
UHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\SUHSDUDGRVTXtPLFRV
5($&+ HQORTXHUHVSHFWDDVXDQH[R;9,, VXVWDQFLDV&05  

5HVROXFLyQ GH  GH QRYLHPEUH GH  GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH (PSOHR SRU OD TXH VH
UHJLVWUD \ SXEOLFD HO $FWD GH ORV DFXHUGRV VREUH HO SURFHGLPLHQWR SDUD OD KRPRORJDFLyQ GH
DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV DVt FRPR VREUH HO
5HJODPHQWR GH FRQGLFLRQHV SDUD HO PDQWHQLPLHQWR GH OD KRPRORJDFLyQ GH DFWLYLGDGHV
IRUPDWLYDVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
9&RQYHQLRFROHFWLYRGHOVHFWRUGHODFRQVWUXFFLyQ 



5HJODPHQWR 8(  Q  GH OD &RPLVLyQ GH  GH IHEUHUR GH  SRU HO TXH VH
PRGLILFD HO DQH[R ;,9 GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO
&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\
SUHSDUDGRVTXtPLFRV 5($&+  



5HVROXFLyQ GH  GH QRYLHPEUH GH  GH OD 6HFUHWDUtD GH (VWDGR GH $GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDV SRU OD TXH VH DFWXDOL]D \ GLVSRQH OD SXEOLFDFLyQ GHO 6LVWHPD GH *HVWLyQ GH OD
3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVHQOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGHO(VWDGR 





5HJODPHQWR 8(  Q  GH OD &RPLVLyQ GH  GH PD\R GH  SRU HO TXH VH
PRGLILFD HO DQH[R ;9,, GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO
&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\
SUHSDUDGRVTXtPLFRV 5($&+  

³'LUHFWLYD(XUDWRPGHO&RQVHMRGHGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQ
QRUPDVGHVHJXULGDGEiVLFDVSDUDODSURWHFFLyQFRQWUDORVSHOLJURVGHULYDGRVGHODH[SRVLFLyQ
D UDGLDFLRQHV LRQL]DQWHV \ VH GHURJDQ ODV 'LUHFWLYDV (XUDWRP (XUDWRP
(XUDWRP(XUDWRP\(XUDWRP´





5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO3ODQHVWDWDOGHSURWHFFLyQ
FLYLODQWHHOULHVJRTXtPLFR 

³5HDO 'HFUHWR  GH  GH PD\R SRU HO TXH VH DSUXHEDQ HO 5HJODPHQWR VREUH
FRQGLFLRQHV WpFQLFDV \ JDUDQWtDV GH VHJXULGDG HQ LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH DOWD WHQVLyQ \
VXV,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDV,7&5$7D´



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUHOTXHVH
PRGLILFD FRQ UHODFLyQ DO SORPR HO DQH[R ;9,, GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO
3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR UHODWLYR DO UHJLVWUR OD HYDOXDFLyQ OD DXWRUL]DFLyQ \ OD
UHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\PH]FODVTXtPLFDV 5($&+  



³2UGHQ 35( GH  GH MXOLR SRU OD TXH VH PRGLILFD HO DQH[R , GHO 5HDO 'HFUHWR
 GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHEDQ PHGLGDV GH FRQWURO GH ORV ULHVJRV
LQKHUHQWHVDORVDFFLGHQWHVJUDYHVHQORVTXHLQWHUYHQJDQVXVWDQFLDVSHOLJURVDV´



/OHLGHOG RFWXEUHG DFFHVVLELOLWDW



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUHOTXHVH
PRGLILFDHO5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDO
UHJLVWUR OD HYDOXDFLyQ OD DXWRUL]DFLyQ \ OD UHVWULFFLyQ GH ODV VXVWDQFLDV \ PH]FODV TXtPLFDV
5($&+ HQORTXHUHVSHFWDDVXDQH[R;9,, FDGPLR  



³5HJODPHQWR 8(  QR  GH OD &RPLVLyQ GH  GH QRYLHPEUH GH  VREUH OD
HVSHFLILFDFLyQWpFQLFDGHLQWHURSHUDELOLGDGUHODWLYDDOD©VHJXULGDGHQORVW~QHOHVIHUURYLDULRVª
GHOVLVWHPDIHUURYLDULRGHOD8QLyQ(XURSHD´



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUHOTXHVH
PRGLILFDHQORTXHUHVSHFWDDORVFRPSXHVWRVGHIHQLOPHUFXULRHODQH[R;9,,GHO5HJODPHQWR
&( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWURODHYDOXDFLyQOD
DXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\PH]FODVTXtPLFDV 5($&+  



³5HJODPHQWR 8(   GH OD &RPLVLyQ GH  GH IHEUHUR GH  SRU HO TXH VH
PRGLILFDQ FRQ UHODFLyQ DO HVWXGLR DPSOLDGR GH WR[LFLGDG SDUD OD UHSURGXFFLyQ HQ XQD
JHQHUDFLyQ ORV DQH[RV 9,,, ,; \ ; GHO 5HJODPHQWR &(  QR  GHO 3DUODPHQWR
(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWURODHYDOXDFLyQODDXWRUL]DFLyQ\ODUHVWULFFLyQGHODV
VXVWDQFLDV\SUHSDUDGRVTXtPLFRV 5($&+ ´



5HJODPHQWR 8( QGHOD&RPLVLyQGHGHVHSWLHPEUHGHSRUHOTXHVH
PRGLILFDHQORTXHUHVSHFWDDOPHUFXULRHODQH[R;9,,GHO5HJODPHQWR &( QGHO
3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR UHODWLYR DO UHJLVWUR OD HYDOXDFLyQ OD DXWRUL]DFLyQ \ OD
UHVWULFFLyQGHODVVXVWDQFLDV\PH]FODVTXtPLFDV 5($&+  





5HJODPHQWR 8(  Q  GH OD &RPLVLyQ GH  GH IHEUHUR GH  SRU HO TXH VH
PRGLILFD HO DQH[R ;9,, GHO 5HJODPHQWR &(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO

³5HJODPHQWR 8( GHOD&RPLVLyQGHGHPDU]RGHSRUHOTXHVHPRGLILFD
FRQ UHODFLyQ D ORV KLGURFDUEXURV DURPiWLFRV SROLFtFOLFRV \ ORV IWDODWRV HO DQH[R ;9,, GHO
5HJODPHQWR &( QGHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRUHODWLYRDOUHJLVWUROD
HYDOXDFLyQ OD DXWRUL]DFLyQ \ OD UHVWULFFLyQ GH ODV VXVWDQFLDV \ SUHSDUDGRV TXtPLFRV
5($&+ ´



³5HDOGHFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHPRGLILFDQHO5HDO'HFUHWRGH



5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXQLR SRU HO TXH VH UHJXOD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ \
PDQLSXODFLyQGHJDVHVIOXRUDGRV\HTXLSRVEDVDGRVHQORVPLVPRVDVtFRPRODFHUWLILFDFLyQ
GHORVSURIHVLRQDOHVTXHORVXWLOL]DQ %2(GHGHMXQLRGH  



3jJLQD  





3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





GH HQHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH ORV VHUYLFLRV GH SUHYHQFLyQ  \ RWURV
5HDOHV'HFUHWRVHO5'HO5'\HO5'´



³5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURVREUHODSUHYHQFLyQ\UHGXFFLyQGHODFRQWDPLQDFLyQ
GHOPHGLRDPELHQWHSURGXFLGDSRUHODPLDQWR %2(GHGHIHEUHURGH ´



³5HDOGHFUHWRGHGHVHSWLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDQPHGLGDVGHFRQWUROGH
ORVULHVJRVLQKHUHQWHVDORVDFFLGHQWHVJUDYHVHQORVTXHLQWHUYHQJDQVXVWDQFLDVSHOLJURVDV´





³5HDOGHFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHHQHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLyQ´

³5HDO 'HFUHWR  GH  GH PD\R VREUH OD SURWHFFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV FRQWUD ORV
ULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODH[SRVLFLyQDDJHQWHVELROyJLFRVGXUDQWHHOWUDEDMR %2(GHGH
PD\RGH ´0RGLILFDWSHU³2UGHQGHGHPDU]RGH´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH PD\R VREUH OD SURWHFFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV FRQWUD ORV
ULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQODH[SRVLFLyQDDJHQWHVFDQFHUtJHQRVGXUDQWHHOWUDEDMR %2(GH
GHPD\RGH ´0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHMXQLRGH ´L
³5HDO'HFUHWR %2(GHGHDEULOGH ´



³5HDO GHFUHWR  GH  GH IHEUHUR GH  SRU HO TXH VH UHJXODQ ODV HPLVLRQHV
VRQRUDV HQ HO HQWRUQR GHELGDV D GHWHUPLQDGDV PiTXLQDV GH XVR DO DLUH OLEUH %2( GH  GH
PDU]RGH ´0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHPD\RGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGGHORV
WUDEDMDGRUHV H[SXHVWRV D ORV ULHVJRV GHULYDGRV GH DWPyVIHUDV H[SORVLYDV HQ HO OXJDU GH
WUDEDMR %2(GH  GHMXQLRGH 



³5HDOGHFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHMXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVEiVLFRVVREUHODRUJDQL]DFLyQGHUHFXUVRV
SDUDGHVDUUROODUODDFWLYLGDGVDQLWDULDGHORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´



³2UGHQ(66GHGHRFWXEUHSRUODTXHVHPRGLILFDOD2UGHQ7,1GH
GHVHSWLHPEUHSRUODTXHVHGHVDUUROODHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHO
TXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHORV6HUYLFLRVGH3UHYHQFLyQHQORUHIHULGRDODDFUHGLWDFLyQ
GH HQWLGDGHV HVSHFLDOL]DGDV FRPR VHUYLFLRV GH SUHYHQFLyQ PHPRULD GH DFWLYLGDGHV
SUHYHQWLYDV\DXWRUL]DFLyQSDUDUHDOL]DUODDFWLYLGDGGHDXGLWRUtDGHOVLVWHPDGHSUHYHQFLyQGH
ODVHPSUHVDV´



³2UGHQ35(GH  GHQRYLHPEUHSRUOD TXHVH DFWXDOL]DOD ,QVWUXFFLyQ 7pFQLFD
&RPSOHPHQWDULD Q~PHUR  3UHYHQFLyQ GH DFFLGHQWHV JUDYHV  GHO 5HJODPHQWR GH
H[SORVLYRVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHUR´



³/H\ RUGLQDULD  GHO 5XLGR GH  GH QRYLHPEUH %2( GH  QRYLHPEUH GH ´
'HVHQYROXSDGD SHU ³5HDO 'HFUHWR  %2( GH  GH GLFLHPEUH GH  ´ L ³5HDO
'HFUHWR %2(GHGHRFWXEUH ´



³5HDO GHFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO 3ODQ (VWDWDO GH
3URWHFFLyQ&LYLODQWHHO5LHVJR5DGLROyJLFR´





5HDO GHFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH PRGLILFD HO 5HDO 'HFUHWR
 GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH OD ,QIUDHVWUXFWXUD
SDUDOD&DOLGDG\OD6HJXULGDG,QGXVWULDO´

³3URWHFFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVDQWHORVULHVJRVGHULYDGRVGHODH[SRVLFLyQDOUXLGRGXUDQWHHO
WUDEDMR5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RVREUHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\VHJXULGDG
GH ORV WUDEDMDGRUHV FRQWUD ORV ULHVJRV UHODFLRQDGRV FRQ OD H[SRVLFLyQ DO UXLGR %2(  GH
PDU]RGH ´ 



³5HDOGHFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGH
QRYLHPEUHGHO5XLGRHQORUHIHUHQWHD]RQLILFDFLyQDF~VWLFDREMHWLYRVGHFDOLGDG\HPLVLRQHV
DF~VWLFDV %2(GHGHRFWXEUHGH ´



³/H\GHGHQRYLHPEUHGHFDOLGDGGHODLUH\SURWHFFLyQGHODDWPyVIHUD %2(GH
GHQRYLHPEUHGH ´









'LUHFWLYD 8(  GH OD &RPLVLyQ GH GH HQHUR GH SRU OD TXH VHHVWDEOHFH
XQDFXDUWDOLVWDGHYDORUHVOtPLWHGHH[SRVLFLyQSURIHVLRQDOLQGLFDWLYRVGHFRQIRUPLGDGFRQOD
'LUHFWLYD &( GHO &RQVHMR \ SRU OD TXH VH PRGLILFDQ ODV 'LUHFWLYDV &((
&(\8(GHOD&RPLVLyQ 
2UGHQ 7(& GH  GH RFWXEUH SRU OD TXH VH DSUXHED OD LQVWUXFFLyQ WpFQLFD
FRPSOHPHQWDULD  &RQWURO GH JDVHV Wy[LFRV HQ OD DWPyVIHUD GH ODV DFWLYLGDGHV
VXEWHUUiQHDV \VHPRGLILFDODLQVWUXFFLyQWpFQLFDFRPSOHPHQWDULD (VSHFLILFDFLRQHV
SDUDPLQDVVXEWHUUiQHDVGHFDUEyQ\ODERUHVFRQULHVJRGHH[SORVLyQ&RQWHQLGRVOtPLWHVGH
PHWDQR HQ OD FRUULHQWH GH DLUH  GHO 5HJODPHQWR *HQHUDO GH 1RUPDV %iVLFDV GH 6HJXULGDG
0LQHUD 






5HVROXFLyQ GH  GH QRYLHPEUH GH  GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH ,QGXVWULD \ GH OD
3HTXHxD\0HGLDQD(PSUHVDSRUODTXHVHDFWXDOL]DHOOLVWDGRGHQRUPDVGHODLQVWUXFFLyQ
WpFQLFD FRPSOHPHQWDULD ,7&,&*  GHO 5HJODPHQWR WpFQLFR GH GLVWULEXFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH
FRPEXVWLEOHVJDVHRVRVDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR 
2UGHQ3&,GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHPRGLILFDHO$QH[R,,GHO5HDO'HFUHWR
GHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHGHVDUUROODOD/H\GHGHQRYLHPEUH
GHOUXLGRHQORUHIHUHQWHDODHYDOXDFLyQGHOUXLGRDPELHQWDO 










&RQGLFLRQVDPELHQWDOV


2UGUHGHGHMXQ\GHVREUHLQVFULSFLyG¶HPSUHVHVDPEULVFSHUDPLDQW '2*&'LDUL
2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHG¶DJRVWGH 



2UGUH GH  GH MXQ\ GH  VREUH UHJLVWUH GH GDGHV GH FRQWURO GH O¶DPELHQW ODERUDO L
YLJLOjQFLD PqGLFD HQ HPSUHVHV DPE ULVF G¶DPLDQW '2*& 'LDUL 2ILFLDO GH OD *HQHUDOLWDW GH
&DWDOXQ\DGHGHMXOLROGH 

3jJLQD  

,QFHQGLV


2UGHQDQFHVPXQLFLSDOV



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH
,QVWDODFLRQHV GH 3URWHFFLyQ &RQWUD ,QFHQGLRV 5,3&,  %2( GH  GH GLFLHPEUH GH  ´
&RPSOHPHQWDWSHU³2UGHQGHGHDEULOGH %2(GHGHDEULOGH ´L³2UGHQGH
GHMXOLRGH %2(GHGHDJRVWRGH ´



'HFUHW  GH  GH PDUo SHO TXDO V¶HVWDEOHL[HQ PHVXUHV GH SUHYHQFLy G¶LQFHQGLV
IRUHVWDOV '2*& 'LDUL 2ILFLDO GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D GH  GH PDUo GH   L
GHVHQYROXSDGDSHU2UGUH0$% '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGH
GH)HEUHUGH 



³5HDOGHFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
GHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDODFODVLILFDFLyQGHORVSURGXFWRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHORV
HOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVHQIXQFLyQGHVXVSURSLHGDGHVGHUHDFFLyQ\GHUHVLVWHQFLDIUHQWHDO
IXHJR%2(Q~PGHGHIHEUHUR´



5HDO 'HFUHWR  GH  GH PD\R SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH
LQVWDODFLRQHVGHSURWHFFLyQFRQWUDLQFHQGLRV 









,QVWDOāODFLRQVHOqFWULTXHV
3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





GH OD 'LUHFWLYD GHO &RQVHMR GH ODV &RPXQLGDGHV (XURSHDV &(( VREUH DSDUDWRV
HOHYDGRUHV\GHPDQHMRPHFiQLFR %2(GHGHPD\RGH ´  




³5HJODPHQWR GH OtQHDV DpUHDV GH DOWD WHQVLyQ 5'  GH  GH QRYLHPEUH %2(
GHGLFLHPEUHGH ´5HFWLILFDW³%2(GHPDU]RGH´(VGHURJDDPEHIHFWHVGH
GHVHWHPEUHGHSHU³5' %2(GHPDU]RGH ´



³2UGHQGH GH MXOLRGHSRUODTXHVHDSUXHED OD1RUPD 7HFQROyJLFD17(,((
³,QVWDODFLRQHVGHHOHFWULFLGDGDOXPEUDGRH[WHULRU´ %2(GHGHDJRVWRGH ´





³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH GLFWDQ ODV GLVSRVLFLRQHV GH
DSOLFDFLyQ GH OD 'LUHFWLYD GHO &RQVHMR &(( UHODWLYD D OD DSUR[LPDFLyQ GH ODV
OHJLVODFLRQHVGHORVHVWDGRVPLHPEURVVREUHPDTXLQDV %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´
0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHIHEUHURGH ´(VGHURJDDPEHIHFWH
GHGHGHVHPEUHGHSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHRFWXEUHGH ´

5HVROXFLyGHGHQRYHPEUHGHSHUODTXDOV¶HVWDEOHL[XQFHUWLILFDWVREUHFRPSOLPHQWGH
OHV GLVWjQFLHV UHJODPHQWjULHVG¶REUHV LFRQVWUXFFLRQVDOtQLHV HOqFWULTXHV '2*& 'LDUL2ILFLDO
GHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHQRYHPEUHGH 



³5HVROXFLyQGHDEULOGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7HFQRORJtD\6HJXULGDG,QGXVWULDO
SRU OD TXH VH DXWRUL]D OD LQVWDODFLyQ GH DVFHQVRUHV VLQ FXDUWR GH PiTXLQDV %2( GH  GH
DEULOGH ´



³/H\GHGHQRYLHPEUHGHGHO6HFWRU(OpFWULFR %2(GHGHQRYLHPEUHGH
 ´&RPSOHPHQWDGDSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´





/OHLGHGHPDLJG¶RUGHQDFLyDPELHQWDOGHO¶HQOOXPHQDPHQWSHUDODSURWHFFLyGHO
PHGLQRFWXUQ '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHMXQ\GH 

³5HDO 'HFUHWR  GH  GH DEULO VREUH GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG
UHODWLYDVDOWUDEDMRFRQHTXLSRVTXHLQFOX\HQSDQWDOODVGHYLVXDOL]DFLyQ %2(GHGHDEULOGH
 ´





³5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRVREUHGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVSDUDODSURWHFFLyQGHOD
VDOXG\VHJXULGDGGHORVWUDEDMDGRUHVIUHQWHDOULHVJRHOpFWULFR %2(GHGHMXQLRGH ´

³'LVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVDODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGH
HTXLSRVGHSURWHFFLyQ,QGLYLGXDO5'  GHGHPD\R %2(GHMXQLRGH ´





'HFUHW  GH  GH GHVHPEUH SHO TXDO V¶DSURYD HO 5HJODPHQW GHO VXEPLQLVWUDPHQW
HOqFWULF '2*&'LDUL2ILFLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DGHGHGHVHPEUHGH 



³5HJODPHQWR HOHFWURWpFQLFR GH EDMD WHQVLyQ 5'  GH  GH DJRVWR %2( GH  GH
VHSWLHPEUHGH ´

³5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDV
GHVHJXULGDG\VDOXGSDUDODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHORVHTXLSRVGHWUDEDMR %2(GH
GHDJRVWRGH ´0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHQRYLHPEUHGH
 ´





³6HQWHQFLDGHGHIHEUHURGHGHOD6DOD7HUFHUDGHO7ULEXQDO6XSUHPRSRUODTXHVH
DQXOD HO LQFLVR F GH OD ,7&%7 DQH[D DO 5HJODPHQWR (OHFWUyQLFR SDUD EDMD WHQVLyQ
DSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWR´

³5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHGLFWDQODVGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQ
GHOD'LUHFWLYD GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR&( VREUHDVFHQVRUHV %2( GH
 GH VHSWLHPEUH GH  ´ &RPSOHPHQWDW SHU ³5HDO 'HFUHWR  %2( GH  GH
RFWXEUHGH ´



³5HDOGHFUHWRGHGHIHEUHURGHO0LQLVWHULRGH,QGXVWULD7XULVPR\&RPHUFLRSRU
HO TXH VH DSUXHEDQ HO 5HJODPHQWR VREUH FRQGLFLRQHV WpFQLFDV \ JDUDQWtDV GH VHJXULGDG HQ
OtQHDVHOpFWULFDVGHDOWDWHQVLyQ \VXV LQVWUXFFLRQHVWpFQLFDV FRPSOHPHQWDULDV,7&/$7D
 %2(GHGHPDU]RGH ´ 



³5HVROXFLyQGHGHVHSWLHPEUHGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH7HFQRORJtD\6HJXULGDG
,QGXVWULDOSRUODTXHVHDXWRUL]DOD,QVWDODFLyQGHDVFHQVRUHVFRQPiTXLQDVHQIRVR %2(GH
VHSWLHPEUHGH ´



³5HDOGHFUHWRGHGHPD\RSRUHOFXDOVHGLFWDQODVGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGH
OD 'LUHFWLYD GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR &( UHODWLYD D ORV HTXLSRV GH
SUHVLyQ\VHPRGLILFDHO5HDOGHFUHWRGHGHDEULOTXHDSUREyHO5HJODPHQWRGH
DSDUDWRVGHSUHVLyQ %2(GHGHPD\RGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHGHO5HJODPHQWRGHVHJXULGDGHQODVPiTXLQDV
SRUHO TXHVH GHURJDQGLIHUHQWHVGLVSRVLFLRQHVHQPDWHULDGHQRUPDOL]DFLyQ\KRPRORJDFLyQ
GHSURGXFWRVLQGXVWULDOHV %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH PRGLILFD HO 5HDO 'HFUHWR
GHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQODVGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\
VDOXGSDUDODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHORVHTXLSRVGHWUDEDMRHQPDWHULDGHWUDEDMRV
WHPSRUDOHVHQDOWXUD %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH GH  VREUH OD SURWHFFLyQ GH OD VDOXG \ OD
VHJXULGDG GH ORV WUDEDMDGRUHV IUHQWH D ORV ULHVJRV GHULYDGRV R TXH SXHGDQ GHULYDUVH GH OD
H[SRVLFLyQDYLEUDFLRQHVPHFiQLFDV %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH GLFWDQ ODV GLVSRVLFLRQHV GH
DSOLFDFLyQGHOD'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHMXQLRGH
 VREUH HTXLSRV D SUHVLyQ WUDQVSRUWDEOHV \ SRU OD TXH VH GHURJDQ ODV 'LUHFWLYDV
&((&((&((&((\&(´



5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
 GH RFWXEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ ODV QRUPDV SDUD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ SXHVWD HQ
VHUYLFLRGHODVPiTXLQDVSDUDLQFOXLUORVULHVJRVGHDSOLFDFLyQGHSODJXLFLGDV 



5HDO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR SRU HO TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ 7pFQLFD
&RPSOHPHQWDULD $(0  $VFHQVRUHV  GHO 5HJODPHQWR GH DSDUDWRV GH HOHYDFLyQ \



³,QVWUXFFLRQHV 7pFQLFDV &RPSOHPHQWDULDV GHO 5HJODPHQWR HOHFWURWpFQLFR GH EDMD WHQVLyQ
,7&%7 ,QVWDODFLRQHV GH DOXPEUDGR H[WHULRU H ,7&%7 ,QVWDODFLRQHV SURYLVLRQDOHV \
WHPSRUDOHVGHREUDV´











(TXLSVLPDTXLQjULD


³2UGHQGHGHMXOLRGHSRUODTXHVHGHWHUPLQDQODVFRQGLFLRQHVTXHGHEHQUHXQLUORV
DSDUDWRVHOHYDGRUHVGHSURSXOVLyQKLGUiXOLFD\ODVQRUPDVSDUDODDSUREDFLyQGHVXVHTXLSRV
LPSXOVRUHV %2(GHGHDJRVWRGH ´



³2UGHQ GH  GH  PD\R GH  SRU OD TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH $SDUDWRV
(OHYDGRUHVSDUDREUDV %2(GHGHMXQLRGH´0RGLILFDGDSHU³2UGHQGHGHPDU]R
GH %2(GHGHPDU]RGH ´(VGHURJDDPEHIHFWHVGHGHGHVHPEUHGH
SHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHRFWXEUHGH ´



³5HJODPHQWRGHUHFLSLHQWHVDSUHVLyQ5'GHGHDEULO %2(GHGHPD\RGH
 ´0RGLILFDWSHU³5' %2(GHGHPDU]RGH ´L³5' %2(
GHGHQRYLHPEUHGH ´



³5HJODPHQWR GH DSDUDWRV GH HOHYDFLyQ \ VX PDQWHQLPLHQWR 5'  GH  GH
QRYLHPEUH %2( GH  GH GLFLHPEUH GH  ´ 'HURJDW SDUFLDOPHQW SHU ³5' 
%2(GHGHVHSWLHPEUHGH ´



³5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHGLFWDQODVGLVSRVLFLRQHVGHDSOLFDFLyQ
3jJLQD  





3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





PDQXWHQFLyQDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH 

GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH UHJXOD ODV FRQGLFLRQHV SDUD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ \ OLEUH
FLUFXODFLyQ LQWUDFRPXQLWDULD GH ORV HTXLSRV GH SURWHFFLyQ LQGLYLGXDO %2( GH  GH PDU]R GH
 PRGLILFDGRSRU2UGHQGHGHIHEUHURGH %2(GHGHPDU]RGH ´



³5HDOGHFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRVHVHQFLDOHVGH
VHJXULGDGSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHORVHTXLSRVDSUHVLyQ´



³5HDOGHFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRVHVHQFLDOHVGH
VHJXULGDGSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHORVHTXLSRVDSUHVLyQ´



5HDO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR SRU HO TXH VH UHJXOD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ \
PDQLSXODFLyQGHJDVHVIOXRUDGRV\HTXLSRVEDVDGRVHQORVPLVPRVDVtFRPRODFHUWLILFDFLyQ
GHORVSURIHVLRQDOHVTXHORVXWLOL]DQ\SRUHOTXHVHHVWDEOHFHQORVUHTXLVLWRVWpFQLFRVSDUDODV
LQVWDODFLRQHVTXHGHVDUUROOHQDFWLYLGDGHVTXHHPLWDQJDVHVIOXRUDGRV 



5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXQLR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH
$OPDFHQDPLHQWRGH3URGXFWRV4XtPLFRV\VXV,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDV0,(
$34D 



2UGHQ )20 GH  GH PD\R VREUH HO FRQWHQLGR GHO LQIRUPH DQXDO SDUD HO
WUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDVSHOLJURVDVSRUFDUUHWHUD 





,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWDULHV




³,7&±0,($3GHO5HJODPHQWRGH$SDUDWRVD3UHVLyQ ([WLQWRUHVGHLQFHQGLR 2UGHQGH
GHPD\RGH %2(GH  GHMXQLRGH ´  0RGLILFDFLy³2UGHQGHGHRFWXEUHGH
 %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´³2UGHQGHGHPD\RGH %2(GHGHMXQLR
GH ´³2UGHQGHGHQRYLHPEUHGH %2(GHGHQRYLHPEUHGH ´L³2UGHQ
GHGHPDU]RGH %2(GHGHDEULOGH ´
³,7&±0,(±$(0$VFHQVRUHVHOHFWURPHFiQLFRV20GHVHSWLHPEUHGH %2(GH
RFWXEUH GH  ´ 0RGLILFDFLy ³2UGHQ GH  GH RFWXEUH GH  %2(  GH RFWXEUH GH
 ´³$XWRUL]DFLyQGHLQVWDODFLyQGHDVFHQVRUHVFRQPiTXLQDHQIRVR5HVROXFLyQGHGH
VHSWLHPEUH GH  %2(  GH VHSWLHPEUH GH  ´ ³$XWRUL]DFLyQ GH OD LQVWDODFLyQ GH
DVFHQVRUHVVLQFXDUWRGHPiTXLQDV5HVROXFLyQGHGHDEULOGH %2(GHGHDEULOGH
 ´



³5'GHGHPD\RVREUHGLVSRVLFLRQHVPtQLPDVGHVHJXULGDG\VDOXGUHODWLYDVD
ODXWLOL]DFLyQSRUORVWUDEDMDGRUHVGHHTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO´ 



³'HFLVLyQGHOD&RPLVLyQGHGHPDU]RGHUHODWLYDDODSXEOLFDFLyQGHODVUHIHUHQFLDV
GH OD QRUPD (1  (TXLSRV GH SURWHFFLyQ UHVSLUDWRULD )LOWURV FRQWUD SDUWtFXODV
5HTXLVLWRV HQVD\RV PDUFDGR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD 'LUHFWLYD &(( GHO &RQVHMR
HTXLSRVGHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO >QRWLILFDGDFRQHOQ~PHUR&  @´



³'LUHFWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH  GH PD\R GH 
UHODWLYD D OD DUPRQL]DFLyQ GH ODV OHJLVODFLRQHV GH ORV (VWDGRV PLHPEURV VREUH OD
FRPHUFLDOL]DFLyQGHHTXLSRVDSUHVLyQ UHIXQGLFLyQ ´



1RUPHV7qFQLTXHV5HJODPHQWjULHV



6HQ\DOLW]DFLy


³'LVSRVLFLRQHV PtQLPDV HQ PDWHULD GH VHxDOL]DFLyQ GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ HO WUDEDMR 5'
 %2(GHDEULOGH ´



³2UGHQ GH  GH DJRVWR GH  VREUH 6HxDOL]DFLyQ EDOL]DPLHQWR GHIHQVD OLPSLH]D \
WHUPLQDFLyQGHREUDVILMDVHQYtDVIXHUDGHSREODGR %2(GHGHVHSWLHPEUHGH ´







'LYHUVRV


³2UGHQGHGHPDU]RGHSRUODTXHVHDSUXHEDQGHWHUPLQDGDV,QVWUXFFLRQHVWpFQLFDV
FRPSOHPHQWDULDV UHODWLYDV D ORV FDStWXORV ,9 9 ,; \ ; GHO 5HJODPHQWR *HQHUDO GH 1RUPDV
%iVLFDVGH6HJXULGDG0LQHUD %2(GHGHDEULOGH ´0RGLILFDGDSHU³2UGHQGHGH
DEULOGH %2(GHGHPD\RGH ´L³2UGHQGHGHMXOLRGH %2(GHGH
DJRVWRGH ´

³,7&±0,(±$(05HJODPHQWRGHDSDUDWRVGHHOHYDFLyQ\PDQXWHQFLyQUHIHUHQWHVDJU~DV
PyYLOHVDXWRSURSXOVDGDV5'GHGHPD\RGH %2(GHMXOLRGH ´



³2UGHQ GH  GH MXQLR GH  VREUH &DWDORJDFLyQ \ +RPRORJDFLyQ GH ORV H[SORVLYRV
SURGXFWRVH[SORVLYRV\VXVDFFHVRULRV %2(GHGHMXOLRGH ´

³,7&  0,(  06* 0iTXLQDV HOHPHQWRV GH PiTXLQDV R VLVWHPDV GH SURWHFFLyQ XWLOL]DGRV
20GHDEULOGH %2(GHDEULOGH ´ 



³5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGHH[SORVLYRV
%2(GHGHPDU]RGH ´0RGLILFDWSHU³5HDO'HFUHWR %2(GHGHPDU]R
GH  ´ L ³2UGHQ ,17 %2( Q~P  GH  GH GLFLHPEUH GH  ´
&RPSOHPHQWDGDSHUOD³5HVROXFLyQGH GHDJRVWRGH %2( GH GHVHSWLHPEUHGH
 ´³2UGHQ35( %2(GHGHIHEUHURGH ´³2UGHQ35( %2(
GHGHPDU]RGH ´L³2UGHQ35( %2(GHGHIHEUHURGH ´



³2UGHQ GH  GH GLFLHPEUH GH  SRU OD TXH VH HVWDEOHFHQ QXHYRV PRGHORV SDUD OD
QRWLILFDFLyQ GH DFFLGHQWHV GH WUDEDMR \ VH GDQ LQVWUXFFLRQHV SDUD VX FXPSOLPHQWDFLyQ \
WUDPLWDFLyQ %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´0RGLILFDGDSHU³2UGHQ7$6 %2(
GHGHQRYLHPEUHGH ´



³2UGHQGHGHPD\RGHSRUODTXHVHPRGLILFD LGHURJD OD2UGHQGHGHRFWXEUHGH
VREUHORVUHTXLVLWRV\GDWRVTXHGHEHQUHXQLUODVFRPXQLFDFLRQHVGHDSHUWXUDSUHYLDR
UHDQXGDFLRQ GH DFWLYLGDGHV HQ ORV FHQWURV GH WUDEDMR GLFWDGD HQ GHVDUUROOR GHO 5HDO
'HFUHWR/H\  GH  GH PDU]R %2( GH  GH PD\R GH  ´ 0RGLILFDGD SHU OD
³2UGHQGHGHDEULOGH %2(GHGHPD\RGH ´



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO FXDGUR GH

³,7& ± 0,( ± $(0 *U~DV WRUUH GHVPRQWDEOHV SDUD REUDV 5'  GH  GH PD\R GH
 %2(GHMXOLRGH ´
³,7&±0,(±$(0&DUUHWDVDXWRPRWULFHVGHPDQXWHQFLyQ20GHPD\RGH %2(
GHMXQLRGH ´

³1RUPD 81(,1 ,QVWUXFFLRQHV SDUD OD LQVWDODFLyQ PDQHMR PDQWHQLPLHQWR UHYLVLRQHV H
LQVSHFFLRQHVGHODVSODWDIRUPDVHOHYDGRUDVPyYLOHVGHSHUVRQDO 3(03 ´






(TXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDO







1RUPHVVREUHVHQ\DOLW]DFLyG¶REUHVHQFDUUHWHUHV³,QVWUXFFLyQ,&GHO0238´

³&RPHUFLDOL]DFLyQ\OLEUHFLUFXODFLyQLQWUDFRPXQLWDULDGHORVHTXLSRV GHSURWHFFLyQLQGLYLGXDO
5'GHGHQRYLHPEUH %2(GHGLFLHPEUHGH ´0RGLILFDWSHU³20GH
GHPD\RGH´SHU³5'GHGHIHEUHUR %2(GHPDU]RGH ´LSHUOD
³5HVROXFLyQ GH  GH PD\R GH  %2(  GH MXOLR GH  ´ &RPSOHPHQWDW SHU OD
³5HVROXFLyQ GH  GH DEULO GH  %2( GH  GH PD\R GH  ´ ³5HVROXFLyQ GH  GH
PDU]RGH %2(GHGHDEULOGH ´³5HVROXFLyQGHGHDEULOGH %2(GH
GHMXQLRGH ´³5HVROXFLyQGHGHMXOLRGH %2(GHGHVHSWLHPEUHGH ´L
³5HVROXFLyQGHGHVHSWLHPEUHGH %2(GHGHVHSWLHPEUHGH ´
³5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWR
3jJLQD  





3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





HQIHUPHGDGHV SURIHVLRQDOHV HQ HO VLVWHPD GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO \ VH HVWDEOHFHQ FULWHULRV
SDUDVXQRWLILFDFLyQ\UHJLVWUR %2(GHGHGLFLHPEUHGH ´&RPSOHPHQWDWSHU³2UGHQ
7$6 %2(GHGHHQHURGH ´


³5HVROXFLyQ GH  GH DJRVWR GH  GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 7UDEDMR SRU OD TXH VH
LQVFULEH HQ HO UHJLVWUR \ SXEOLFD HO ,9 &RQYHQLR &ROHFWLYR *HQHUDO GHO 6HFWRU GH OD
&RQVWUXFFLyQ %2(GHGHDJRVWRGH ´



&RQYHQLVFROāOHFWLXV



³5HDO 'HFUHWR  GH  GH RFWXEUH SRU HO TXH VH UHJXODQ ORV SURGXFWRV VDQLWDULRV
%2(GHGHQRYLHPEUHGH ´



5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HJODPHQWRGHH[SORVLYRV
DSUREDGRVSRU5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSDUDDGDSWDUORDORGLVSXHVWRHQOD
/H\  GH  GH QRYLHPEUH VREUH HO OLEUH DFFHVR D ODV DFWLYLGDGHV GH VHUYLFLRV \ VX
HMHUFLFLR %2(GHGHPDU]RGH  



³'LUHFWLYD 8( GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH  GH IHEUHUR GH 
UHODWLYD D OD DUPRQL]DFLyQ GH ODV OHJLVODFLRQHV GH ORV (VWDGRV PLHPEURV HQ PDWHULD GH
FRPHUFLDOL]DFLyQ\FRQWUROGHH[SORVLYRVFRQILQHVFLYLOHV UHIXQGLFLyQ ´



³2UGHQ 35( GH  GH GLFLHPEUH SRU OD TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ 7pFQLFD
&RPSOHPHQWDULDQ~PHUR +RUDULRGHDSHUWXUDGHORVGHSyVLWRVGHH[SORVLYRVFXVWRGLDGH
OODYHV GH ORV SROYRULQHV GHVWLQR GH ORV H[SORVLYRV QR FRQVXPLGRV \ GHYROXFLRQHV  GHO
5HJODPHQWRGH([SORVLYRV´



5HDO 'HFUHWR  GH  GH IHEUHUR SRU HO TXH VH DSUXHED HO 5HJODPHQWR GH
([SORVLYRV 



5HDOGHFUHWRGHGHPD\RSRUHOTXHVHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGH
 GH QRYLHPEUH SRU HO TXH VH DSUXHED HO FXDGUR GH HQIHUPHGDGHV SURIHVLRQDOHV HQ HO
VLVWHPDGHOD6HJXULGDG6RFLDO\VHHVWDEOHFHQFULWHULRVSDUDVXQRWLILFDFLyQ\UHJLVWUR 

RUJDQLVPHVHVSHFLDOLW]DWV$TXHVWFULWHULHVO¶DSOLFDWHQHOSUHVHQW(66HQO¶DSDUWDWUHODWLXD0HGLV
$X[LOLDUVG¶8WLOLWDW3UHYHQWLYD 0$83 





&HUWLILFDFLyGHOSUHVVXSRVWGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
6L Ep HO 3UHVVXSRVW GH 6HJXUHWDW DPE FULWHULV GH µµ6HJXUHWDW ,QWHJUDGD¶µ KDXULD G¶HVWDU LQFOzV HQ OHV
SDUWLGHVGHO3URMHFWHGHIRUPDQRVHJUHJDEOHSHUOHVREUHVGH&RQVWUXFFLyHVSUHFLVDO HVWDEOLPHQW
G¶XQ FULWHUL UHVSHFWH D OD FHUWLILFDFLy GH OHV SDUWLGHV FRQWHPSODGHV HQ HO SUHVVXSRVW GHO 3OD GH
6HJXUHWDWL6DOXWGHO&RQWUDFWLVWDSHUFDGDREUD   

(O SUHVVXSRVW GH VHJXUHWDW L VDOXW V¶DERQDUj G¶DFRUG DPE HO TXH LQGLTXL HO FRUUHVSRQHQW FRQWUDFWH
G¶REUD 





5HYLVLyGHSUHXVGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
(OVSUHXVDSURYDWVSHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWFRQWLQJXWVHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO
&RQWUDFWLVWDHVPDQWLQGUjGXUDQWODWRWDOLWDWGHO¶H[HFXFLyPDWHULDOGHOHVREUHV

([FHSFLRQDOPHQW TXDQ HO FRQWUDFWH V¶KDJL H[HFXWDW HQ XQ  L WUDQVFRUUHJXW FRP D PtQLP XQ DQ\
GHVGHODVHYDDGMXGLFDFLy  SRGUjFRQWHPSODUVHODSRVVLELOLWDWGHUHYLVLyGHSUHXVGHOSUHVVXSRVWGH
6HJXUHWDW PLWMDQoDQWHOVtQGH[VRIyUPXOHVGH FDUjFWHURILFLDOTXHGHWHUPLQLO zUJDQGH FRQWUDFWDFLy
HQHOVWHUPLQLVFRQWHPSODWVHQHO7tWRO,9GHO5'/HJLVODWLXGHGHMXQ\SHOTXHV¶DSURYD
HOWH[WUHIyVGHOD/OHLGH&RQWUDFWHVGHOHV$GPLQLVWUDFLRQV3~EOLTXHV





3HQDOLW]DFLRQVSHULQFRPSOLPHQWHQPDWqULDGH6HJXUHWDW
/DUHLWHUDFLyG¶LQFRPSOLPHQWVHQO¶DSOLFDFLyGHOVFRPSURPLVRVDGTXLULWVHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
DFULWHULSHUXQDQLPLWDWGHO&RRUGLQDGRUGH6HJXUHWDWL6DOXWLGHOVUHVWDQWVFRPSRQHQWVGHOD'LUHFFLy
G¶2EUDR'LUHFFLy)DFXOWDWLYDSHUDFFLyXRPLVVLyGHOSHUVRQDOSURSLLR6XEFRQWUDFWLVWHVL7UHEDOODGRUV
$XWzQRPV FRQWUDFWDWV SHU HOO GXUDQ DSDUHOODWV FRQVHTHQWPHQW SHU HO &RQWUDFWLVWD OHV VHJHQWV
3HQDOLW]DFLRQV



 &21',&,216(&21Ñ0,48(6









/¶ $UW   GHO 5'    GH  G¶RFWXEUH PDQWp SHU DO VHFWRU GH OD FRQVWUXFFLy OD
QHFHVVLWDWG¶HVWLPDUO¶DSOLFDFLyGHOD6HJXUHWDWL6DOXWFRPXQFRVW  µµDIHJLW¶µDO (VWXGLGH6HJXUHWDW
L6DOXWLSHUFRQVHTHQWLQFRUSRUDWDO3URMHFWH

(O SUHVVXSRVW SHU D O DSOLFDFLy L H[HFXFLy GH O¶HVWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW KDXUj GH TXDQWLILFDU HO
FRQMXQWGHµµGHVSHVHV¶µSUHYLVWHVWDQWSHOTXHHVUHIHUHL[DODVXPDWRWDOFRPDODYDORUDFLyXQLWjULD
G¶HOHPHQWVDPEUHIHUqQFLDDOTXDGUHGHSUHXVVREUHHOTXHHVFDOFXOD6ROVSRGUDQILJXUDUSDUWLGHV
DOoDGHVHQHOVFDVRVG¶HOHPHQWVRRSHUDFLRQVGHGLItFLOSUHYLVLy

(OV DPLGDPHQWV TXDOLWDWV L YDORUDFLy UHFROOLGHV HQ HO SUHVVXSRVW GH O¶(VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW
SRGUDQVHUPRGLILFDGHVRVXEVWLWXwGHVSHUDOWHUQDWLYHVSURSRVDGHVSHO&RQWUDFWLVWDHQHOVHX3ODGH
6HJXUHWDW L 6DOXW SUqYLD MXVWLILFDFLy WqFQLFD GHJXGDPHQW PRWLYDGD VHPSUH TXH DL[z QR VXSRVL
GLVPLQXFLyGHO¶LPSRUWWRWDOQLGHOVQLYHOOVGHSURWHFFLyFRQWLQJXWVHQO¶(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW$
DTXHVWVHIHFWHVHOSUHVVXSRVWGHO(66KDXUjG¶DQDULQFRUSRUDQWDOSUHVVXSRVWJHQHUDOGHO¶REUD
FRPXQFDStWROPpVGHOPDWHL[

/DWHQGqQFLDDLQWHJUDUOD6HJXUHWDWL6DOXW SUHVVXSRVWGH6HJXUHWDWL6DOXW  HVFRQWHPSODHQ
HO PDWHL[ FRV OHJDO TXDQ HO OHJLVODGRU LQGLFD TXH QR V¶LQFORXUDQ HQ HO SUHVVXSRVW GH O¶(VWXGL GH
6HJXUHWDWL6DOXWHOVFRVWRVH[LJLWVSHUODFRUUHFWDH[HFXFLySURIHVVLRQDOGHOVWUHEDOOVFRQIRUPHD
OHV QRUPHV UHJODPHQWjULHV HQ YLJRU L HOV FULWHULV WqFQLFV JHQHUDOPHQW DGPHVRV HPDQDWV GHOV










&ULWHULVG DSOLFDFLy

3jJLQD  

02/7//(8
//(8
*5(8
02/7*5(8
*5$9Ë66,0


GHO%HQHILFL,QGXVWULDOGHO¶REUDFRQWUDFWDGD

GHO%HQHILFL,QGXVWULDOGHO¶REUDFRQWUDFWDGD

GHO%HQHILFL,QGXVWULDOGHO¶REUDFRQWUDFWDGD

GHO%HQHILFL,QGXVWULDOGHO¶REUDFRQWUDFWDGD
 3DUDOLW]DFLy GHOV WUHEDOODGRUV  GHO %HQHILFL
,QGXVWULDO GH O¶REUD FRQWUDFWDGD  3qUGXD
G¶KRPRORJDFLy FRP &RQWUDFWLVWD SHU OD PDWHL[D
3URSLHWDWGXUDQWDQ\V



 &21',&,2167Ê&1,48(6*(1(5$/6'(6(*85(7$7






3UHYLVLRQVGHO&RQWUDFWLVWD  DO DSOLFDFLyGHOHV7qFQLTXHVGH6HJXUHWDW
/D3UHYHQFLyGHOD6LQLVWUDOLWDW/DERUDOSUHWpQDFRQVHJXLUXQVREMHFWLXVFRQFUHWVHQHOQRVWUHFDV
GHWHFWDULFRUUHJLUHOVULVFRVG DFFLGHQWVODERUDOV

(O&RQWUDFWLVWD3ULQFLSDOKDXUjGHUHIOHFWLUDOVHX3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW  ODPDQHUD  FRQFUHWDGH
GHVHQYROXSDUOHV7qFQLTXHVGH6HJXUHWDWL6DOXWLFRPOHVDSOLFDUjHQDTXHVWDREUD

7RW VHJXLW V¶DQRPHQHQ D WtWRO RULHQWDWLX XQD VqULH GH GHVFULSFLRQV GH OHV GLIHUHQWV 7qFQLTXHV
$QDOtWLTXHVL2SHUDWLYHVGH6HJXUHWDW






3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~






x 7qFQLTXHVDQDOtWLTXHVGHVHJXUHWDW

/HV7qFQLTXHV$QDOtWLTXHVGH6HJXUHWDWL6DOXWWHQHQFRPDREMHFWLXH[FOXVLXODGHWHFFLyGHULVFRVL
ODUHFHUFDGHOHVFDXVHV

Prèvies als accidents.

,QVSHFFLRQVGHVHJXUHWDW

$QjOLVLGHWUHEDOO

$QjOLVL(VWDGtVWLFDGHODVLQLVWUDOLWDW

$QjOLVLGHOHQWRUQGHWUHEDOO

Posteriors als accidents.

1RWLILFDFLyG DFFLGHQWV

5HJLVWUHG DFFLGHQWV

,QYHVWLJDFLy7qFQLFDG $FFLGHQWV

 3URJUDPDLPSODQWDWDO HPSUHVDGH4XDOLWDW7RWDORHOUHJODPHQWDUL3ODG¶$FFLy3UHYHQWLYD 
 3URJUDPD%jVLFGH)RUPDFLy3UHYHQWLYDHVWDQGDUGLW]DWSHO&RQWUDFWLVWD3ULQFLSDO
 )RUPDWV GRFXPHQWDOV L SURFHGLPHQWV GH FRPSOLPHQWDFLy LQWHJUDWV D O HVWUXFWXUD GH JHVWLy
HPSUHVDULDOUHODWLXVDO&RQWURO$GPLQLVWUDWLXGHOD3UHYHQFLy
 &RPLWqLR&RPLVVLRQVYLQFXODWVDOD3UHYHQFLy
 'RFXPHQWVYLQFXODQWVDFWHVLRPHPRUjQGXPV
 0DQXDOVLR3URFHGLPHQWV6HJXUVGH7UHEDOOG RUGUHLQWHUQG HPSUHVD
 &RQWUROGH4XDOLWDWGH6HJXUHWDWGHO3URGXFWH





(O FRPLWq R OHV SHUVRQHV HQFDUUHJDGHV GH OD SURPRFLy FRRUGLQDFLy L YLJLOjQFLD GH OD 6HJXUHWDW L
6DOXW GH O REUD VHUDQ DOPHQ\V HOV PtQLPV HVWDEOHUWV SHU OD QRUPDWLYD YLJHQW SHO FDV FRQFUHW GH
O REUD GH UHIHUqQFLD DVVHQ\DODQWVH HVSHFtILFDPHQW DO 3OD GH 6HJXUHWDW OD VHYD UHODFLy DPE
O¶RUJDQLJUDPDJHQHUDOGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO HPSUHVDDGMXGLFDWjULDGHOHVREUHV

(O &RQWUDFWLVWD DFUHGLWDUj O H[LVWqQFLD G XQ 6HUYHL 7qFQLF GH 6HJXUHWDW L 6DOXW SURSL R FRQFHUWDW 
FRPDGHSDUWDPHQWVWDIIGHSHQHQWGHO $OWD'LUHFFLyGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDGRWDWGHOVUHFXUVRV
PHGLV L TXDOLILFDFLy QHFHVVjULD FRQIRUPH DO 5'   µµ5HJODPHQWR GH ORV 6HUYLFLRV GH
3UHYHQFLyQ¶µ(QWRWFDVHOFRQVWUXFWRUFRPSWDUjDPEO DMXWGHO'HSDUWDPHQW7qFQLFGH6HJXUHWDWL
6DOXWGHOD0~WXDG $FFLGHQWVGH7UHEDOODPEODTXHWLQJXLHVWDEOHUWDSzOLVVD

(O &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW SRGUj YHGDU OD SDUWLFLSDFLy HQ DTXHVWD REUD GHO 'HOHJDW
6LQGLFDOGH3UHYHQFLyTXHQRUHXQHL[LDOVHXFULWHULODFDSDFLWDFLyWqFQLFDSUHYHQWLYDSHOFRUUHFWH
FRPSOLPHQWGHODVHYDLPSRUWDQWPLVVLy

/¶HPSUHVDUL &RQWUDFWLVWD FRP D Pj[LP UHVSRQVDEOH GH OD 6HJXUHWDW L 6DOXW GH OD VHYD HPSUHVD 
KDXUj GH IL[DU HOV jPELWV GH FRPSHWqQFLD IXQFLRQDO GHOV 'HOHJDWV 6LQGLFDOV GH 3UHYHQFLy HQ
DTXHVWDREUD

/ REUDGLVSRVDUjGH7qFQLFGH6HJXUHWDWL6DOXW SURSLRFRQFHUWDW DWHPSVSDUFLDOTXHDVVHVVRUL
DOV UHVSRQVDEOHV WqFQLFV L FRQVHTHQWPHQW GH VHJXUHWDW  GH O HPSUHVD FRQVWUXFWRUD HQ PDWqULD
SUHYHQWLYDDL[tFRPXQD%ULJDGDGHUHSRVLFLyLPDQWHQLPHQWGHOHVSURWHFFLRQVGHVHJXUHWDWDPE
LQGLFDFLyGHODVHYDFRPSRVLFLyLWHPSVGHGHGLFDFLyDDTXHVWHVIXQFLRQV



x 7qFQLTXHVRSHUDWLYHVGHVHJXUHWDW

/HV7qFQLTXHV2SHUDWLYHVGH6HJXUHWDWL6DOXWSUHWHQHQHOLPLQDUOHV&DXVHVLDWUDYpVG DTXHVWHV
FRUUHJLUHO5LVF 

6HJRQV TXH O REMHFWLX GH O DFFLy FRUUHFWRUD KDJL G¶RSHUDU VREUH OD FRQGXFWD KXPDQD R VREUH HOV
IDFWRUV SHULOORVRV PHVXUDWV HO &RQWUDFWLVWD KDXUj GH GHPRVWUDU DO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW L
+LJLHQHTXHWpGHVHQYROXSDWXQVLVWHPDG DSOLFDFLyGH7qFQLTXHV2SHUDWLYHVVREUH

El Factor Tècnic:


6LVWHPHVGH6HJXUHWDW 

3URWHFFLRQVFROāOHFWLYHVL5HVJXDUGV

0DQWHQLPHQW3UHYHQWLX

3URWHFFLRQV3HUVRQDOV

1RUPHV

6HQ\DOLW]DFLy

El Factor Humà:


7HVWGH6HOHFFLySUHODERUDOGHOSHUVRQDO

5HFRQHL[HPHQWV0qGLFVSUHODERUDOV

)RUPDFLy

$SUHQHQWDWJH

3URSDJDQGD

$FFLyGHJUXS

'LVFLSOLQD

,QFHQWLXV







(O 6HUYHL GH 0HGLFLQD GHO 7UHEDOO LQWHJUDW HQ HO 6HUYHL GH 3UHYHQFLy R HQ HO VHX FDV HO 4XDGUH
)DFXOWDWLX FRPSHWHQW G DFRUG DPE OD UHJODPHQWDFLy RILFLDO VHUj O HQFDUUHJDW GH YHWOODU SHU OHV
FRQGLFLRQVKLJLqQLTXHVTXHKDXUjGHUHXQLUHOFHQWUHGHWUHEDOO

5HVSHFWH D OHV LQVWDOāODFLRQV PqGLTXHV D O REUD H[LVWLUDQ DOPHQ\V XQD IDUPDFLROD G XUJqQFLD TXH
HVWDUj GHJXGDPHQW DVVHQ\DODGD L FRQWLQGUj DOOz GLVSRVDW D OD QRUPDWLYD YLJHQW L HV UHYLVDUj
SHULzGLFDPHQWHOFRQWUROG H[LVWqQFLHV 

$O3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWL+LJLHQHHOFRQWUDFWLVWDSULQFLSDOGHVHQYROXSDUjO RUJDQLJUDPDDL[tFRP
OHVIXQFLRQVLFRPSHWqQFLHVGHODVHYDHVWUXFWXUDHQ0HGLFLQD3UHYHQWLYD

7RW HO SHUVRQDO GH O REUD 3URSL 6XEFRQWUDFWDW R $XWzQRP  DPE LQGHSHQGqQFLD GHO WHUPLQL GH
GXUDGD GH OHV FRQGLFLRQV SDUWLFXODUV GH OD VHYD FRQWUDFWDFLy KDXUj G KDYHU SDVVDW XQ
UHFRQHL[HPHQWPqGLFG LQJUpVLHVWDUFODVVLILFDWG DFRUGDPEOHVVHYHVFRQGLFLRQVSVLFRItVLTXHV

,QGHSHQGHQWPHQW GHO UHFRQHL[HPHQW G LQJUpV V KDXUj GH IHU D WRWV HOV WUHEDOODGRUV GHO &HQWUH GH
7UHEDOO SURSLVL6XEFRQWUDFWDWV VHJRQVYHDVVHQ\DODWDODYLJHQWUHJODPHQWDFLyDOUHVSHFWHFRP

&RQGLFLRQV7qFQLTXHVGHO&RQWUROGH4XDOLWDWGHOD3UHYHQFLy


3jJLQD  

2EOLJDFLRQVGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDFRPSHWHQWHQPDWqULDGH0HGLFLQDGHO
7UHEDOO



(O &RQWUDFWLVWD LQFORXUj D OHV (PSUHVHV 6XEFRQWUDFWDGHV L WUHEDOODGRUV $XWzQRPV OOLJDWV DPE HOO
FRQWUDFWXDOPHQW HQ HO GHVHQYROXSDPHQW GHO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW KDXUj G LQFORXUH HOV
GRFXPHQWVWLSXVHQHOVHXIRUPDWUHDODL[tFRPHOVSURFHGLPHQWVGHFRPSOLPHQWDFLyIHWVVHUYLUDOD
VHYD HVWUXFWXUD HPSUHVDULDO SHU D FRQWURODU OD TXDOLWDW GH OD 3UHYHQFLy GH OD 6LQLVWUDOLWDW /DERUDO
$SRUWHPDOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWDWtWROGHJXLDO HQXQFLDWGHOVPpVLPSRUWDQWV




&RQGLFLRQV7qFQLTXHVGHOVÑUJDQVGHO (PSUHVD&RQWUDFWLVWDFRPSHWHQWVHQ
PDWqULDGH6HJXUHWDWL6DOXW





3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





DPtQLPXQUHFRQHL[HPHQWSHULzGLFDQXDO

3DUDOāOHODPHQWO¶HTXLSPqGLFGHO6HUYHLGH3UHYHQFLyGHO HPSUHVD 3URSL0DQFRPXQDWRDVVLVWLW
SHU 0~WXD G $FFLGHQWV  KDXUj G HVWDEOLU DO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW XQ SURJUDPD G DFWXDFLy
FURQROzJLFDDOHVPDWqULHVGHODVHYDFRPSHWqQFLD


+LJLHQHL3UHYHQFLyDOWUHEDOO

0HGLFLQDSUHYHQWLYDGHOVWUHEDOODGRUV

$VVLVWqQFLD0qGLFD

(GXFDFLyVDQLWjULDLSUHYHQWLYDGHOVWUHEDOODGRUV

3DUWLFLSDFLyHQFRPLWqGH6HJXUHWDWL6DOXW

2UJDQLW]DFLyLSRVWDDOGLDGHOILW[HULDU[LXGHPHGLFLQDG (PSUHVD    





&RPSHWqQFLHVGHOV&ROāODERUDGRUV3UHYHQFLRQLVWHVDO REUD
' DFRUGDPEOHVQHFHVVLWDWVGHGLVSRVDUG¶XQLQWHUORFXWRUDOWHUQDWLXHQDEVqQFLDGHO&DSG¶2EUDHV
QRPHQDUj XQ 6XSHUYLVRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HTXLYDOHQW D O DQWLF 9LJLODQW GH 6HJXUHWDW 
FRQVLGHUDQWVH HQ SULQFLSL O (QFDUUHJDW *HQHUDO GH O REUD FRP D SHUVRQD PpV DGLHQW SHU D
FRPSOLUKR HQ DEVqQFLD G XQ DOWUH WUHEDOODGRU PpV TXDOLILFDW HQ DTXHVWV WUHEDOOV D FULWHUL GHO
&RQWUDFWLVWD (O VHX QRPHQDPHQW HV IRUPDOLW]DUj SHU HVFULW L HV QRWLILFDUj DO &RRUGLQDGRU GH
6HJXUHWDW

6¶DQRPHQDUjXQ6RFRUULVWDSUHIHULEOHPHQWDPEFRQHL[HPHQWVHQ3ULPHUV$X[LOLVDPEODPLVVLyGH
UHDOLW]DU SHWLWHV FXUHV L RUJDQLW]DU O¶HYDFXDFLy GHOV DFFLGHQWDWV DOV FHQWUHV DVVLVWHQFLDOV TXH
FRUUHVSRQJXLTXHDPpVDPpVVHUjO¶HQFDUUHJDWGHOFRQWUROGHODGRWDFLyGHODIDUPDFLROD

$HIHFWHVSUjFWLFVLDPELQGHSHQGqQFLDGHO&RPLWqGH6HJXUHWDWL6DOXWVLODLPSRUWjQFLDGHO¶REUD
KRDFRQVHOODHVFRQVWLWXLUjDSHXG REUDXQDµµ&RPLVVLy7qFQLFD,QWHUHPSUHVDULDOGH5HVSRQVDEOHV
GH 6HJXUHWDW¶µ LQWHJUDW SHOV Pj[LPV 5HVSRQVDEOHV 7qFQLFV GH OHV (PSUHVHV SDUWLFLSDQWV D FDGD
IDVH G¶REUD DTXHVWD µµFRPLVVLy¶µ HV UHXQLUj FRP D PtQLP PHQVXDOPHQW L VHUj SUHVLGLGD SHO &DS
G 2EUDGHO&RQWUDFWLVWDDPEO DVVHVVRUDPHQWGHOVHX6HUYHLGH3UHYHQFLy SURSLRFRQFHUWDW 





(OWHUPHHTXLSLRPjTXLQDWDPEpFREUHL[


8Q FRQMXQW GH PjTXLQHV TXH HVWLJXLQ GLVSRVDGHV L VLJXLQ DFFLRQDGHV SHU D IXQFLRQDU
VROLGjULDPHQW

8QPDWHL[HTXLSLQWHUFDQYLDEOHTXHPRGLILTXLODIXQFLyG¶XQDPjTXLQDTXHHVFRPHUFLDOLW]DHQ
FRQGLFLRQV TXH SHUPHWLQDO SURSL RSHUDGRU DFREODU D XQD PjTXLQD D XQDVqULH G¶HOOHV RD XQ
WUDFWRUVHPSUHTXHDTXHVWHTXLSQRVLJXLXQDSHoDGHUHFDQYLRXQDIHUUDPHQWD

4XDQ O¶HTXLS PjTXLQD LR PjTXLQD IHUUDPHQWD GLVSRVL GH FRPSRQHQWV GH VHJXUHWDW TXH HV
FRPHUFLDOLW]LQ SHU VHSDUDW SHU D JDUDQWLU XQD IXQFLy GH VHJXUHWDW HQ HO VHX ~V QRUPDO DTXHVWV
DGTXLUHL[HQ DOV HIHFWHV GHO SUHVHQW (VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW OD FRQVLGHUDFLy GH 0LWMj $X[LOLDU
G¶8WLOLWDW3UHYHQWLYD 0$83 

x &DUDFWHUtVWLTXHV

(OV HTXLSV GH WUHEDOO L PjTXLQHV DQLUDQ DFRPSDQ\DWV G¶XQHV LQVWUXFFLRQV G¶XWLOLW]DFLy HVWHVHV SHO
IDEULFDQW R LPSRUWDGRU HQ OHV TXDOV ILJXUDUDQ OHV HVSHFLILFDFLRQV GH PDQXWHQFLy LQVWDOāODFLy L
XWLOLW]DFLyDL[tFRQOHVQRUPHVGHVHJXUHWDWLTXDOVHYRODOWUDLQVWUXFFLyTXHGHIRUPDHVSHFtILFDVLJXLQ
H[LJLGHVHQOHVFRUUHVSRQHQWV,QVWUXFFLRQV7qFQLTXHV&RPSOHPHQWjULHV ,7& OHVTXDOVLQFORXUDQHOV
SOjQROVLHVTXHPHV QHFHVVDULVSHU DOPDQWHQLPHQWLYHULILFDFLy WqFQLFD HVWDQWDMXVWDWVD OHVQRUPHV
81( TXH OL VLJXLQ G¶DSOLFDFLy 3RUWDUDQ D PpV D PpV XQD SODFD GH PDWHULDO GXUDGRU L IL[DGD DPE
VROLGHVDHQOORFEHQYLVLEOHHQODTXDOILJXUDUDQFRPDPtQLPOHVVHJHQWVGDGHV


1RPGHOIDEULFDQW

$Q\GHIDEULFDFLyLPSRUWDFLyLRVXEPLQLVWUDPHQW

7LSXVLQ~PHURGHIDEULFDFLy

3RWqQFLDHQ.Z

&RQWUDVHQ\DG¶KRPRORJDFLy&(LFHUWLILFDWGHVHJXUHWDWG¶~VG¶HQWLWDWDFUHGLWDGDVLSURFHGHL[


&RPSHWqQFLHVGH)RUPDFLyHQ6HJXUHWDWDO REUD




(O&RQWUDFWLVWDKDXUjG HVWDEOLUDO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWXQSURJUDPDG DFWXDFLyTXHUHIOHFWHL[LXQ
VLVWHPDG HQWUHQDPHQWLQLFLDOEjVLFGHWRWVHOVWUHEDOODGRUVQRXV(OPDWHL[FULWHULHV  VHJXLUjVLVyQ
WUDVOODGDWVDXQQRX  OORFGHWUHEDOORLQJUHVVLQFRPDRSHUDGRUVGHPjTXLQHVYHKLFOHVRDSDUHOOV
G HOHYDFLy

6 HIHFWXDUjHQWUHHOSHUVRQDOODIRUPDFLyDGHTXDGDSHUDVVHJXUDUHOFRUUHFWH~VGHOVPHGLVSRVDWV
DOVHXDEDVWSHUPLOORUDUHOVHXUHQGLPHQWTXDOLWDWLVHJXUHWDWGHOVHXWUHEDOO


 3/(&'(&21',&,2167Ê&1,48(6(63(&Ë),48(6'(6(*85(7$7'(/6
(48,360¬48,1(6,20¬48,1(6)(55$0(17(6










'HILQLFLyLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOV(TXLSV0jTXLQHVLR0jTXLQHV)HUUDPHQWHV
x 'HILQLFLy

eV XQ FRQMXQW GH SHFHV R zUJDQV XQLWV HQWUH VL GHOV TXDOV XQ DO PHQ\V pV PzELO L HQ HO VHX FDV
G¶zUJDQVG¶DFFLRQDPHQWFLUFXLWVGHFRPDQGDPHQWLGHSRWqQFLDHWFDVVRFLDWVGHIRUPDVROLGjULDSHU
D XQD DSOLFDFLy GHWHUPLQDGD HQ SDUWLFXODU GHVWLQDGD D OD WUDQVIRUPDFLy WUDFWDPHQW GHVSODoDPHQW L
DFFLRQDPHQWG¶XQPDWHULDO

3jJLQD  





&RQGLFLRQVG HOHFFLyXWLOLW]DFLyHPPDJDW]HPDWJHLPDQWHQLPHQWGHOV(TXLSV
0jTXLQHVLR0jTXLQHV)HUUDPHQWHV
x (OHFFLyG¶XQ(TXLS

(OV(TXLSV0jTXLQHVLR0jTXLQHV)HUUDPHQWHVKDXUDQGHVHOHFFLRQDUVHHQEDVHDXQVFULWHULVGH
JDUDQWLHVGH6HJXUHWDWSHUDOVVHXVRSHUDGRUVLUHVSHFWHDOVHX0HGL$PELHQWGH7UHEDOO

x &RQGLFLRQVG¶XWLOLW]DFLyGHOV(TXLSV0jTXLQHVLR0jTXLQHVIHUUDPHQWHV

6yQ OHV FRQWHPSODGHV HQ O¶$QQH[ ,, GHO 5'  GH  GH MXOLRO VREUH µµ'LVSRVLFLRQV PtQLPHV GH
6HJXUHWDWL6DOXWSHUDODXWLOLW]DFLySHOVWUHEDOODGRUVGHOV(TXLSVGHWUHEDOO¶µ


x (PPDJDW]HPDWJHLPDQWHQLPHQW


6H VHJXLUDQ HVFUXSRORVDPHQW OHV UHFRPDQDFLRQV G¶HPPDJDW]HPDWJH L HVPHQW IL[DWV SHO
IDEULFDQWLFRQWLQJXGHVHQODVHYD  µµ*XLDGHPDQWHQLPHQWSUHYHQWLX¶µ

(VUHHPSODoDUDQHOVHOHPHQWVHVQHWHMDUDQHQJUHL[DUDQSLQWDUDQDMXVWDUDQLHVFROāORFDUDQ
HQHOOORFDVVLJQDWVHJXLQWOHVLQVWUXFFLRQVGHOIDEULFDQW

6 HPPDJDW]HPDUDQ HQ FRPSDUWLPHQWV DPSOLV L VHFV DPE WHPSHUDWXUHV FRPSUHVHV HQWUH
L&

/¶HPPDJDW]HPDWJH FRQWURO G¶HVWDW G¶XWLOLW]DFLy L HOV OOLXUDPHQWV G¶(TXLSV HVWDUDQ
GRFXPHQWDGHVLFXVWRGLDGHVDPEMXVWLILFDQWGHUHFHSFLyGHFRQIRUPLWDWOOLXUDPHQWLUHEXW
SHUXQUHVSRQVDEOHWqFQLFGHOHJDWSHUO¶XVXDUL

3jJLQD  

3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~





3OHFGH&RQGLFLRQVGHO(663URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~










1RUPDWLYDDSOLFDEOH
x

'LUHFWLYHVFRPXQLWjULHVUHODWLYHVDODVHJXUHWDWGHOHVPjTXLQHVWUDQVSRVLFLRQVLGDWHV
G¶HQWUDGDHQYLJRU


6REUHFRPHUFLDOLW]DFLyLRSRVDGDHQVHUYHLHQOD8QLy(XURSHD
'LUHFWLYDIRQDPHQWDO


'LUHFWLYDGHO&RQVHOO&((GHUHODWLYDDO¶DSUR[LPDFLyGHOHVOHJLVODFLRQVGHOV
(VWDWV PHPEUHV VREUH PjTXLQHV '2&( 1~P /  GH   PRGLILFDGD SHU OHV
'LUHFWLYHVGHO&RQVHOO&((GH '2&(1~P/GH &((
GH '2&(1~P/GH L&((GH '2&(1~P/
GH   $TXHVWHV  GLUHFWLYHV V¶KDQ FRGLILFDW HQ XQ VROV WH[W PLWMDQoDQW OD 'LUHFWLYD
&( '2&(1~P/GH 




7UDQVSRVDGDSHO5HLDO'HFUHWGHGHQRYHPEUH %2(G¶ PRGLILFDWSHO
5HLDO'HFUHWGHGHJHQHU %2(GH 

(QWUDGDHQYLJRUGHO5'O¶DPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶

(QWUDGDHQYLJRUGHO5'HO





([FHSFLRQV

&DUUHWRQVDXWRPRWRUVGHPDQXWHQFLyO¶DPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶

0jTXLQHV SHU D HOHYDFLy R GHVSODoDPHQW GH SHUVRQHV HO  DPE SHUtRGH WUDQVLWRUL ILQV
O¶

&RPSRQHQWV GH VHJXUHWDW LQFORX 5236 L )236 YHJHX OD &RPXQLFDFLy GH OD &RPLVVLy
&'2&(,63&GH HODPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶

0DUFDWHODPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶

$OWUHV'LUHFWLYHV


'LUHFWLYD GHO &RQVHOO &(( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV
(VWDWVPHPEUHVVREUHHOPDWHULDOHOqFWULFGHVWLQDWDXWLOLW]DUVHDPEGHWHUPLQDWVOtPLWVGHWHQVLy
'2&(1~P/GH PRGLILFDGDSHUOD'LUHFWLYDGHO&RQVHOO&(( 
7UDQVSRVDGD SHO 5HLDO 'HFUHW  GH  GH JHQHU %2( GH   PRGLILFDW SHO 5HLDO
'HFUHWGHGHIHEUHU %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'O¶
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'HODPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶
$ DTXHVW UHVSHFWH YHXUH WDPEp OD 5HVROXFLy G¶ GH OD 'LUHFFLy *HQHUDO GH 7HFQRORJLD L
6HJXUHWDW,QGXVWULDO %2(GH 

'LUHFWLYD GHO &RQVHOO &(( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV
(VWDWVPHPEUHVVREUHUHFLSLHQWVDSUHVVLyVLPSOH '2&(1~P/GH PRGLILFDGD
SHU OHV 'LUHFWLYHV GHO &RQVHOO &(( GH  '2&( 1~P /  GH   L
&((
7UDQVSRVDGHV SHO 5HLDO 'HFUHW  G¶ G¶RFWXEUH %2( GH   PRGLILFDW SHO
5HLDO'HFUHWGHGHGHVHPEUH %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'HO
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'O¶DPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶

'LUHFWLYD GHO &RQVHOO &(( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV
(VWDWV PHPEUHV VREUH FRPSWDELOLWDW HOHFWURPDJQqWLFD '2&( 1~P /  GH  
PRGLILFDGDSHUOHV'LUHFWLYHVGHO&RQVHOO&((L&((GH '2&(1~P/
 GH   &(( GH  '2&( 1~P /  GH   &( GH




3jJLQD  

 '2&(1~P/GH 
7UDQVSRVDGHV SHO 5HLDO 'HFUHW  G¶ GH PDUo %2( G¶  PRGLILFDW SHO 5HLDO
'HFUHWG¶GHGHVHPEUH %2(GH L2UGUH0LQLVWHULDOGH %2(
GH 
(QWUDGD HQ YLJRU GHO 5'  HO  DPE SHUtRGH WUDQVLWRUL ILQV O¶ (QWUDGD HQ
YLJRUGHO5'HO(QWUDGDHQYLJRUGHO¶2UGUHGHHO
'LUHFWLYD GHO &RQVHOO &(( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV
(VWDWV PHPEUHV VREUH DSDUHOOV GH JDV '2&( 1~P /  GH   PRGLILFDGD SHU OD
'LUHFWLYDGHO&RQVHOO&((
7UDQVSRVDGDSHO5HLDO'HFUHWGHGHQRYHPEUH %2(GH PRGLILFDWSHO
5HLDO'HFUHWGHGHIHEUHU %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUGHO5'HODPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶(QWUDGDHQ
YLJRUGHO5'HO
'LUHFWLYD GHO3DUODPHQW (XURSHX L GHO&RQVHOO&( GH  UHODWLYD D O¶DSUR[LPDFLy GH
OHJLVODFLRQV GHOV (VWDWV PHPEUHV VREUH HOV DSDUHOOV L VLVWHPHV GH SURWHFFLy SHU D ~V HQ
DWPRVIHUHVSRWHQFLDOPHQWH[SORVLYHV '2&(1~P/GH 
7UDQVSRVDGDSHO5HLDO'HFUHWG¶GHPDUo %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUO¶DPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVO¶
'LUHFWLYDGHO3DUODPHQW(XURSHXLGHO&RQVHOO&(GHUHODWLYDDO¶DSUR[LPDFLyGH
OHVOHJLVODFLRQVGHOV(VWDWVPHPEUHVVREUHHTXLSVDSUHVVLy '2&(1~P/GH 
(QWUDGDHQYLJRUDPESHUtRGHWUDQVLWRULILQVHO
2Q]H 'LUHFWLYHV DPE OHV VHYHV FRUUHVSRQHQWV PRGLILFDFLRQV L DGDSWDFLRQV DO SURJUpV WqFQLF
UHODWLYHV D O¶DSUR[LPDFLy GH OHV OHJLVODFLRQV GHOV (VWDWV PHPEUHV VREUH GHWHUPLQDFLy GH
O¶HPLVVLyVRQRUDGHPjTXLQHVLPDWHULDOVXWLOLW]DWVHQOHVREUHVGHFRQVWUXFFLy
7UDQVSRVDGHVSHO5HLDO'HFUHWGHGHIHEUHU %2(G¶ 2UGUH0LQLVWHULDOGH
 %2(GH 5HLDO'HFUHWGHGHJHQHU %2(GH L2UGUH
0LQLVWHULDOGH %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRU(QIXQFLyGHFDGDGLUHFWLYD


6REUHXWLOLW]DFLyGHPjTXLQHVLHTXLSVSHUDOWUHEDOO


'LUHFWLYDGHO&RQVHOO&((GHUHODWLYDDOHVGLVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDW
LGHVDOXWSHUDODXWLOLW]DFLySHOVWUHEDOODGRUVHQHOWUHEDOOGHOVHTXLSVGHWUHEDOO '2&(1~P
/  GH   PRGLILFDGD SHU OD 'LUHFWLYD GHO &RQVHOO &( GH  '2&(
1~P/GH 
7UDQVSRVDGHVSHO5HLDO'HFUHWGHGHMXOLRO %2(GH 
(QWUDGDHQYLJRUHOH[FHSWHSHUO¶DSDUWDWGHO¶$QQH[OLHOVDSDUWDWVLGHO¶$QQH[,,
TXHHQWUHQHQYLJRUHO


x 1RUPDWLYDG¶DSOLFDFLyUHVWULQJLGD


5HLDO 'HFUHW  GH  GH 1RYHPEUH SHO TXDO HV GHURJXHQ GLIHUHQWV GLVSRVLFLRQV HQ
PDWqULDGHQRUPDOLW]DFLyLKRPRORJDFLyGHSURGXFWHVLQGXVWULDOV %2(GH L2UGUH
0LQLVWHULDO GH  SHU OD TXDOV¶DSURYD OD ,QVWUXFFLy 7qFQLFD&RPSOHPHQWjULD 06*60
GHO 5HJODPHQW GH 6HJXUHWDW GH OHV 0jTXLQHV UHIHUHQW D PjTXLQHV HOHPHQWV GH PjTXLQHV R
VLVWHPHVGHSURWHFFLyXVDWV %2(G¶ 

2UGUH 0LQLVWHULDO GH  SHU OD TXDO V¶DSURYD OD ,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD
0,($(0GHO5HJODPHQWG¶$SDUHOOVG¶(OHYDFLyL0DQXWHQFLyUHIHUHQWD&DUUHWRQVDXWRPRWRUV
GHPDQXWHQFLy %2(GH 

2UGUHGHSHUODTXDOV¶DSURYDHO5HJODPHQWG¶$SDUHOOVHOHYDGRUVSHUDREUHV %2(
GH PRGLILFDGDSHUGXHV2UGUHVGH %2(GH LFRPSOHPHQWDGDSHU
O 2UGUHGH %2( 

5HLDO 'HFUHW  GH  GH MXQ\ SHU OD TXDO V¶DSURYD OD QRYD ,QVWUXFFLy 7qFQLFD
&RPSOHPHQWjULD0,($(0GHO5HJODPHQWG¶$SDUHOOVG¶HOHYDFLyL0DQXWHQFLyUHIHUHQWD*UXHV
7RUUHGHVPXQWDEOHVSHUDREUHV %2(GH 
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5HLDO 'HFUHW  GH  GH MXQ\ SHO TXDO V¶DSURYD HO QRX WH[W PRGLILFDW L UHIyV GH OD
,QVWUXFFLy 7qFQLFD &RPSOHPHQWjULD 0,($(0 GHO 5HJODPHQW G¶$SDUHOOV G¶HOHYDFLy L
0DQXWHQFLyUHIHUHQWD*UXHVPzELOVDXWRSURSXOVDGHVXVDGHV %2(GH 
5HLDO 'HFUHW  GH  GH QRYHPEUH SHO TXDO HV GHURJXHQ GLIHUHQWV GLVSRVLFLRQV HQ
PDWqULDGHQRUPDOLW]DFLyLKRPRORJDFLyGHSURGXFWHVLQGXVWULDOV %2(GH 
2UGUH0LQLVWHULDOGHSHUODTXDOV¶DSURYDO¶2UGHQDQoD*HQHUDOGH6HJXUHWDWL+LJLHQH
HQ HO 7UHEDOO %2( GH  %2( GH  L %2( GH   $QXOāODGD SDUFLDOPHQW
SHU5'GHGHMXQ\%2(GHGHMXQ\GH
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Pressupost SiS LOT1

Pressupost SiS LOT1

PRESSUPOST

Data: 12/07/21

OBRA

01

SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàg.:

1

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,67

6,000

34,02

2 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

18,42

6,000

110,52

3 H144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 3)

0,96

6,000

5,76

4 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 4)

2,84

12,000

34,08

5 P1474-65MP

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 9)

29,10

6,000

174,60

6 P147Z-FITH

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 10)

6,69

6,000

40,14

7 P1487-EQE0

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 11)

12,42

12,000

149,04

TOTAL

CAPÍTOL

01.01
01

SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 6)

43,19

1,000

43,19

2 PM33-5T8R

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

51,22

1,000

51,22

3 PBCD-56H6

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 12)

6,35

100,000

635,00

CAPÍTOL

01.02
01

SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 5)

18,50

2,000

37,00

2 HQU1B330

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de cabina inodor
químic prefabricat per a equipament sanitaris a obra (P - 7)

202,01

2,000

404,02

3 HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2.35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 8)

135,43

4,000

541,72

CAPÍTOL

01.03

Pàg.:

2

729,41

OBRA

TOTAL

Data: 12/07/21

548,16

OBRA

TOTAL

PRESSUPOST

982,74

EUR

EUR

Pressupost SiS LOT1

3UHVVXSRVW6L6/27

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 12/07/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL
01.01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
548,16
CAPÍTOL
01.02
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
729,41
CAPÍTOL
01.03
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
982,74
OBRA
01
SEGURETAT I SALUT
2.260,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.260,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01

SEGURETAT I SALUT



'HVSHVHV*HQHUDOV62%5(



%HQHILFL,QGXVWULDO62%5(



6XEWRWDO



,9$62%5(



¼



2.260,31
2.260,31

727$/35(66832673(5&2175$&7(

$TXHVWSUHVVXSRVWG H[HFXFLySHUFRQWUDFWHSXMDD
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euros



35(6683267' (;(&8&,Ï0$7(5,$/

NIVELL 1: OBRA
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA

3jJ
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Pressupost SiS LOT2

Pressupost SiS LOT2

PRESSUPOST

Data: 12/07/21

OBRA

01

SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàg.:

1

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,67

6,000

34,02

2 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

18,42

6,000

110,52

3 H144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 3)

0,96

6,000

5,76

4 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 4)

2,84

6,000

17,04

5 P1474-65MP

u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 9)

29,10

6,000

174,60

6 P147Z-FITH

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 10)

6,69

6,000

40,14

7 P1487-EQE0

u

Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 11)

12,42

6,000

74,52

TOTAL

CAPÍTOL

01.01
01

SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 6)

43,19

1,000

43,19

2 PM33-5T8R

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

51,22

1,000

51,22

3 PBCD-56H6

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 12)

6,35

25,000

158,75

CAPÍTOL

01.02
01

SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 5)

18,50

1,000

18,50

2 HQU1B330

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de cabina inodor
químic prefabricat per a equipament sanitaris a obra (P - 7)

202,01

1,000

202,01

3 HQU1H110

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2.35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 8)

135,43

1,000

135,43

CAPÍTOL

01.03

Pàg.:

2

253,16

OBRA

TOTAL

Data: 12/07/21

456,60

OBRA

TOTAL

PRESSUPOST

355,94

EUR

EUR

Pressupost SiS LOT2

3UHVVXSRVW6L6/27

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 12/07/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL
01.01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
456,60
CAPÍTOL
01.02
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
253,16
CAPÍTOL
01.03
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
355,94
OBRA
01
SEGURETAT I SALUT
1.065,70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.065,70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01

SEGURETAT I SALUT
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Annex 3 – Gestió de residus

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ

INTRODUCCIÓ ........................................................................................................... 2

És redacta el present Annex de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició amb l’objectiu de definir la
tipologia i la quantitat de residus de la construcció que es produiran durant les obres així com la seva gestió.
La gestió dels residus de l’obra, a nivell de projecte, s’ha realitzat d’acord amb el RD 15/2008, pel qual es
regula la producció i la gestió de residus de la construcció i enderrocs.
Amb la redacció del present Annex es pretén, a més, vetllar pel compliment de la normativa específica
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, així
com l’adequat tractament dels destinats a eliminar, amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible
de l’activitat de la construcció.

NORMATIVA CONSIDERADA ................................................................................... 2
PRESCRIPCIONS DEL RD 105/2008 ........................................................................ 2
PRINCIPALS ACTIVITATS D’OBRA GENERADORES DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ .................................................................................................. 3
PRINCIPALS RESIDUS ORIGINATS A L’OBRA ...................................................... 3
ESTIMACIÓ DEL VOLUM, PES I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS A
L’OBRA ............................................................................................................... 3
MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS .................................... 4
OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................. 5
GESTORS DE RESIDUS............................................................................................ 6
PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS ...................................................................... 7

NORMATIVA CONSIDERADA
A continuació s’enumera la Normativa en la qual es basa la redacció del present Annex:
‐ Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
enderroc.
‐ Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis.
‐ Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
‐ Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació
de residus i llista europea de residus.
‐ Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció.
‐ Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de
Residus Tòxics i Perillosos.
‐ Llei 15/2003 de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
‐ Pla Nacional de residus de la construcció i demolició (PNRCD) 2001‐2006.
‐ Llei 10/98 de 21 d’abril de residus.

PRESCRIPCIONS DEL RD 105/2008
A l’article 4rt del RD 105/2008 d’1 d’abril, dins les obligacions del productor de residus de construcció i
demolició, indica que a més dels requeriments exigits per la legislació sobre residus, cal incloure en els
projecte d’execució un Estudi de Gestió de Residus de Construcció o Demolició amb el següent contingut
mínim final:
‐ Una estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de construcció i demolició
que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre
MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de
residus i de la llista europea de residus, o norma que la substitueixi. Aquesta estimació serà la base per a la
redacció del corresponent Pla de Gestió de Residus per part del Constructor, en el qual es desenvoluparà i
complementarà les seves previsions.
‐ Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.
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‐ Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es generin a
l’obra.
‐ Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del
posseïdor dels residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5e.
‐ Els plànols de les instal∙lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, separació i , si s’escau,
altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins l’obra. Posteriorment aquest plànols
podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució,
previ acord de la Direcció Facultativa.
‐ Les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en relació amb
l’emmagatzematge, manipulació, separació o, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de
construcció i demolició de l’obra.
‐ Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part del
pressupost del projecte en capítol independent.

PRINCIPALS ACTIVITATS D’OBRA GENERADORES DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
Les activitats de l’obra més rellevants des del punt de vista de la generació de residus de la
construcció són:
‐ Enderroc de voreres i muret existents.
‐ Retira dels exemplars d’arbres existents..
‐ Moviments de terres (excavacions) per a les rases de serveis.
‐ Nova Pavimentació de les voreres.
‐ Canonada fibrociment d’aigua potable existent.

ESTIMACIÓ DEL VOLUM, PES I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS A L’OBRA
Al present capítol es realitza una aproximació de la quantitat i tipologia dels residus de construcció i
demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre
MAN/304/2002. Aquesta primera aproximació és important per tal que la obra pugui planificar les seva
correcta gestió.
A continuació s’adjunten unes fitxes, a partir de les quals s’ha estimat el volum/pes dels residus generats a
l’obra, a partir dels amidaments del projecte. Els valors de referència per tal de calcular els residus generats
a l’obra, procedeixen d’estudis realitzats per les entitats que han col∙laborat en la “Guia per a la redacció de
l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc”, redactada per l’Institut Tècnic de la Construcció
(ITEC). A aquestes es fa referència a una sèrie de codis, els quals es defineixen a continuació:
‐ (*) Residus que contenen substàncies perilloses segons el CER.
‐ (2) Tipologia de residus d’acord amb la tipologia d’abocadors.
‐ (3) Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes.
‐ (4) Excepte els residus especials.
‐ (5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no‐friable, on les fibres es troben
barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment:
plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat,
etc.). En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació
els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat
i salut exigits per la legislació vigent.

RESIDUS INERTS I NO ESPECIALS PROCEDENTS DELS ENDERROCS

PRINCIPALS RESIDUS ORIGINATS A L’OBRA
Els residus més rellevants que es preveu generar a l’obra (enderrocs i/o urbanització) són:
‐ Restes petris de formigó i morter de ciment procedents dels enderrocs de les vorades, voreres, etc.
‐ Restes petris de formigó i morter procedents de l’execució de les lloses dels diferents paviments.
‐ Terres procedents de les excavacions per a la conformació de la caixa de ferms i de les diferents rases
previstes en el projecte
‐ Restes vegetals procedents de la retirada d’exemplars de diferents espècies d’arbres afectats
‐ Residus metàl∙lics procedents de la retirada de BIONES, senyals de trànsit, tancamentS, etc..
‐ Envasos (principalment plàstics i cartrons) procedents d’embalatges, envoltoris de equips personals de
seguretat (EPI), mobiliari urbà, etc.
‐ Fusta procedent de restes encofrats, palets, mobiliari urbà, etc.
Cal indicar també que en el present projecte, es preveu la generació dels següents residus especials:
‐ Residus de productes utilitzats com a dissolvents, així com els recipients que els contenen.
‐ Olis usats, restes d’olis, olis hidràulics o fungibles, usats en la posta a punt de la maquinària, i equips de
l’obra així com envasos que els contenen.
‐ Draps i roba contaminats amb diferents substàncies (procedents de manteniment de la maquinària).
‐ Aerosols utilitzats pels equips de topografia.
‐ Fibrociment procedent de la canonada d’aigua potable existent
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Per l’estimació dels volums dels residus generats als enderrocs, s’han tingut en compte els amidaments
següents:
‐ Codi CER 170405 ferro i acer: Amidament corresponent a l’enderroc dels senyals de trànsit, mobiliari urbà
(bancs, pilones), tanques metàl.liques, etc.
‐ Codi CER 170904 Residus barrejats de construcció: Amidament corresponent a l’enderroc de les vorades,
panots, etc.
‐ Codi CER 020107 Residus de silvicultura: Amidament corresponent a la retirada dels arbres.

RESIDUS ESPECIALS PROCEDENTS DELS ENDERROCS
En aquesta obra no està previst la presència d’elements que puguin donar lloc a un Residus Especials durant
la fase d’enderrocs.

RESIDUS PROCEDENTS DE L’EXCAVACIÓ
A continuació s’adjunta una taula amb el resum dels residus generats en el moviment de terres del
projecte:
170504 Terres i pedres diferents dels especificats en el codi 170503
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170504 Terres i pedres deferents dels especificats en el codi 170503
010409 Residus de sorra i argiles Inert
200202 Terra vegetal Inert
170504 Terraplè i pedraplè amb terres diferents de les especificades en el codi 170503

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS EN LA FASE DE PROJECTE

170605 Materials de construcció que contenen amiant
RESIDUS D’OBRA NOVA
Per l’estimació dels volums de residus varis que es poden generar durant l’execució de les obres, s’han
tingut en consideració els següents criteris:
‐ Codi CER 170101 Restes de formigó: S’ha estimat el volum de restes de formigó no aptes per a la seva
disposició en obra (2% del volum total), així com la part de retalls de vorades ( 1%) i el paviment de les
voreres (5%).
‐ Restes de maons (Codi CER 170102): S’ha estimat el volum de restes de maons procedents de l’execució
de l’obra.
‐ Restes de fusta (Codi CER 170201): S’ha estimat el volum de fusta procedent dels encofrats així com dels
palets on generalment es transporten les peces dels materials, etc.
‐ Restes de plàstics (Codi CER 170203): S’ha estimat el volum de plàstic procedent dels embalatges de
diferents elements com: palets, conduccions, etc.

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar‐los al
mateix emplaçament?
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé
generar residus?
3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat
de material a emprar?
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzables de la pròpia obra. La
reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells
materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de
Prescripcions Tècniques?

RESIDUS ESPECIALS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

6 S’ha previst el pas d’instal∙lacions per cel rasos registables i envans de cartró guix per evitar la realització

A continuació s’adjunta una taula amb l’estimació dels volums de residus especials que es poden generar
durant l’execució de l’obra:

de regates durant la fase d’instal∙lacions?

130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

retalls?

150110 Envasos que contenen substàncies perillosos o estan contaminades per elles

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els

8 S’ha tingut en consideració en el projecte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat

150111 Envasos metàl∙lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa
perillosa

materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria),
draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses

A continuació es detallen altres mesures generals, destinades a minimitzar i prevenir la generació de residus

080111* Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

‐ Aprofitament de les terres sobrants: les terres excavades s’han considerat com a Sòls Inadequats, i per

de la construcció o demolició, i reduir‐ne la seva producció:

tant no poden ser aprofitats en el reblerts projecte i s’han de considerar com a terres sobrants. Aquestes

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

terres, però no s’han de considerar pròpiament com un residu a tractar a través d’un pla de gestió de

Al present capítol s’han identificat totes aquelles accions que deriven en una minimització o una prevenció

residus, ja que podrien ser utilitzades per reomplir zones degradades, restauració d’activitats extractives,

de la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra.

etc.

A continuació s’adjunta una fitxa amb un conjunt d’actuacions destinades a millorar la gestió dels residus

‐ Separació selectiva. Es disposarà a obra dels contenidors específics pels residus generats en cada fase del

(minimització i prevenció). En aquesta fitxa s’han assenyalat aquelles bones pràctiques que s’han tingut en

desenvolupament de la obra així com per a cada zona on la obra tingui lloc, per tal de dur a terme una

consideració en el projecte:

correcta gestió dels residus generats. Caldrà segregar i gestionar els residus de l’obra adequadament.

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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seguint la legislació vigent. A l’obra es disposarà d’una zona per al magatzematge de residus no especials i

‐ Identificar productes i serveis ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental o

una altra zona habilitada per als residus especials.

similars), que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat,

‐ Identificació dels residus Especials o Perillosos que es generen per a poder preveure des del projecte,

menor contingut de substàncies perilloses, etc... A través de la utilització de productes i serveis amb

l’espai i les condicions necessàries per al seu emmagatzematge i la seva gestió externa a gestors autoritzats

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i l’etiqueta Ecològica, es garanteix als consumidors que aquests

de residus Especials o Perillosos. A l’obra es disposarà d’un contenidor específic per a la recollida d’olis

productes han passat per uns processos i tenen unes característiques ambientalment correctes. A

residuals amb les correctes condicions d’estanquitat, i posteriorment passaran a disposició del gestor

Catalunya, es poden trobar productes i serveis amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i amb

corresponent per al seu tractament adequat. Els residus especials s’hauran de mantenir degudament tapats

l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea. Els criteris per a l’atorgament de les citades certificacions

de forma que davant de qualsevol vessament el material no pugui entrar en contacte directe amb el

s’estableixen per categories de productes o de serveis i es basen en estudis científics dels impactes

terreny. A més, no podran romandre més de 6 mesos a l’obra i caldrà demanar un permís a l’entitat

ambientals d’aquests productes i serveis al llarg del seu cicle de vida. Els criteris tenen en compte: l’ús de

corresponent per ampliar‐ne la permanència.

matèries primeres, els consums d’aigua i d’energia, les contaminacions de les aigües, les emissions a

‐ Curs de formació per als operaris. S’impartirà un curs als operaris, per part del responsable de l’obra, del

l’atmosfera, la generació de residus, etc. A continuació es descriuen les categories de productes i serveis

tipus de separació selectiva prevista, fent èmfasi en la importància de classificar correctament. Caldrà

amb distintiu de Garantia de Qualitat aprovades fins a l’actualitat que podran ser utilitzats per a l’execució

definir i donar exemples de quin és el tipus de residus que s’admet com a Inerts, com a No Especials i com a

del present projecte: s’identifiquen, els criteris ambientals (marc legal que els regula), les subcategories de

Especials o altres residus produïts a l’obra. Els operaris rebran un llistat del lloc on cal dipositar els diferents

productes inclosos, així com els possibles proveïdors amb distintiu dins al territori espanyol per a la seva

residus i a més a més es realitzarà un plànol o pòster general situat a l’obra a la vista de tothom on

possible utilització.

s’identifiquin clarament la situació dels diferents contenidors. En el curs també es concretaran les
característiques particulars que s’han de seguir per gestionar els residus Especials i es posarà en relleu la

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

seva perillositat. Caldrà determinar a més:

Al present capítol, s’inclou un ventall d’operacions i d’instal∙lacions destinades a la gestió dels residus que

‐ Quines zones d’aplec s’han previst.

cal preveure des de la fase de projecte.

‐ Quins contenidors hi ha.

Amb els residus generats a obra, es poden donar dos tipus de gestió, una dins l’obra i una altra fora de la

‐ Que s’ha de dipositar en cada contenidor.

mateixa. Per aquest motiu és necessari conèixer les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes”

‐ Quins són els cartells que identifiquen cada residu.

més adequades per l’obra, en base a:

‐ Com s’han de protegir els residus.

‐ L’espai disponible per a realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.

‐ Quines operacions de neteja i ordre cal sempre realitzar.

‐ La possibilitat de reutilització i reciclatge in‐situ.

‐ Com i a on s’han de realitzar la neteja de les canaletes de formigó.

‐ La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats,

‐ Com i a on s’han de realitzar els canvis d’oli de la maquinària.

els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

‐ Acordar amb els proveïdors la reducció d’envasos i la possibilitat de retornar els materials sobrants i els

En qualsevol cas, l’opció d’abocament a dipòsit controlat ha estat considerada com a ultima opció de gestió,

embalatges obtinguts. A més a més, s’hauran de fer servir materials extrets de zones pròximes i s’hauran

prioritzant per aquest ordre: la reutilització, el reciclatge o qualsevol altre tipus de valorització.

d’escollir materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjà de processos respectuosos amb

La gestió mínima de separació selectiva a les obres ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts,

el medi ambient. Caldrà evitar productes d’un sòl ús i es donarà prioritat als elements que es puguin

dels residus No Especials i dels Residus Especials (separats aquests últims de la resta).Aquesta gestió

recarregar.

mínima podrà ésser complementada, en funció de les possibilitats de valorització (interna o externa), que

‐ Realitzar un Pla de medi ambient contractual amb les operacions de control i inspecció que es duran a

existeixin dintre de la pròpia obra o a l’entorn més proper.

terme durant l’obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions sobre la gestió dels residus.

Per tal que la gestió de residus sigui l’adient, és necessària una correcta classificació en origen (dintre de la
mateixa obra), atès que un contenidor amb residus heterogenis té menys opcions d’ésser valoritzat que un
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de carregat de residus homogenis, que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge, o

‐ El o els contenidors de Residus Especials hauran de situar‐se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la

fins i tot ser reutilitzat a la pròpia obra. Per tant, la classificació en origen té com a funció principal fer una

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.

destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.

‐ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes

Aquells residus en els quals no sigui viable la classificació selectiva en origen (residus barrejats inerts i no

Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats a les

especials), seran derivats cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser

etiquetes.

finalment tramés a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a

‐ Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació solar, etc.

l’abocament en dipòsit controlat.

‐ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i

SEPARACIÓ DELS RESIDUS A OBRA SEGONS LA SEVA TIPOLOGIA

sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

Dintre de l’obra s’haurà d’habilitar l’espai suficient per tal de possibilitar la separació selectiva dels residus

‐ Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de Residus Especials.

de l’obra, sempre i quan aquesta sigui possible i tècnicament viable.

En l’execució del projecte es preveu la producció d’un volum de residus, durant els enderrocs de les voreres

Segons el punt 5 d l’article 5 del RD 105/2008: s’ha de preveure una separació en obra de les següents

de l’àmbit. Aquest volums es considera que no podran ser gestionats dins l’obra (aplegats) degut a la manca

fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació pel total

d’espai i per aquest motiu es considera el seu transport a gestor de residus a mesura que siguin generats.

de l’obra superi les següents quantitats:

Per a la resta de residus inerts generats a l’obra s’ha previst la disposició d’un contenidor per

‐ Formigó= 1265 T

residus Inerts barrejats.

‐ Maons, teules, ceràmics= 40 T
‐ Metall= 1 T

GESTORS DE RESIDUS

‐ Fusta= 0,5 T

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser diferent (abocador

‐ Vidre= 0,1 T

controlat o planta de reciclatge).

‐ Plàstic= 0,5 T

Al present capítol s’inclou la següent informació:

‐ Paper i Cartró= 0,5 T

‐ Taula resum on s’indica la gestió dels residus fora de l’obra. En aquesta taula, s’identifiquen els

En aquest punt del RD 105/2008, també s’indica que la separació en fraccions s’haurà de dur a terme

recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra, on es proposen gestionar els

preferentment pel posseïdor dels residus dins de l’obra en la qual es produeixin, sempre i quan per falta

residus generats durant les obres d’enderroc i construcció.

d’espai físic això no resulti tècnicament viable. En aquest cas s’indica que el posseïdor podrà encarregar la

‐ Fitxes amb la informació bàsica sobre els diferents Gestors de Residus més propers a l’àmbit del projecte,

separació de fraccions a un gestor de residus en un planta de tractament externa a obra.

on poder gestionar els residus generats durant les obres. A aquestes fitxes es detalla per cada gestor la
seguent informació:

En el cas del present projecte s’ha estimat, segons allò indicat al present Annex, que durant l’execució de
les obres es generaran un total de 1308 tn (654 m3), tant durant els processos d’enderrocs, com durant
l’execució de l’obra.
Pel que respecte a la gestió dintre de l’obra d’aquests Residus Especials, s’ha tingut en consideració al
present projecte, la localització d’una zona adequada (amb els bidons que siguin necessaris) per
l’emmagatzematge dels residus especials.
En l’emmagatzematge d’aquests residus s’hauran de tenir en comptes les següents recomanacions:

‐ Nom i codi del Gestor de Residus.
‐ Informació de contacte (telèfon, fax, mail, etc.).
‐ Tipus de residus admesos, remarcant‐se en negreta aquells necessaris per gestió dels residus de l’obra.
‐ Operacions autoritzades amb els residus
En el cas de gestors amb operacions comuns, s’han remarcat aquells més propers a la traça, a fi i efecte de
minimitzar els costos de transport. Cal indicar que es poden trobar més Gestors de Residus autoritzats a la
pàgina Web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat)

Residus Especials
‐ No emmagatzemar‐los a obra més de 6 mesos.

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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PRESSUPOST GESTIÓ DE RESIDUS
Per a la realització del Pressupost de Gestió de Residus del present projecte, s’ha utilitzat el Banc de Preus
d’ITEC 2018.

Al Pressupost d’Execució Material del present projecte, s’inclou la Gestió dels Residus de Construcció i
Demolició repartida en cada actuació, i tot plegat puja a la quantitat de SETZE MIL SET‐CENTS CINQUANTA‐
SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS (16.756,07 €).

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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1. OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2. CONDICIONS GENERALS

1.1. OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

2.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les

S'entén per capítols contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són

especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del Projecte per al

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests capítols, en cas de

manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú.

licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost
Total.

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en
tot el que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i
restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres
prevaldrà per sobre d’aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells.
En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el
seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser
menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents.

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius: Memòria,
annexes, amidaments i pressupostos parcials.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de
la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es
subministren. Aquestes dades han de considerar‐se, tant sols, com a complement d'informació
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del
contracte; per tant, el Contractista no podrà al∙legar modificació de les condicions del contracte en
base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin

1.3. DISPOSICIONS GENERALS
En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a ell ser`s
d’aplicació la normativa vigent.
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments
oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal∙lacions
complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar‐les.

en alguns documents contractuals.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es 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 preval el
que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalien sobre les
Prescripcions Tècniques Generals.
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de
ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director,
quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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2.2.

DIRECCIÓ D’OBRA

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació

‐ Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal
compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes

Vigent, podran ésser delegats amb el seu personal col∙laborador d’acord amb les prescripcions

corresponents.

establertes, i poden exigir al Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en

‐ Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els

ordre que consti en el corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra.

permisos i autoritzacions necessàries per a l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per

Qualsevol membre de l’equip col∙laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a

ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.

l’òrgan de la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les

‐ Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció

instruccions que estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligació

immediata, per la qual el Contractista deurà posar a la seva disposició el personal, material de

compliment pel Contractista.

l’obra i maquinària necessària.

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són
pràcticament ambivalents, tenint en compte l’anteriorment anunciat, s’entén així que en indicar

‐ Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents
del contracte.

Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement
delegables.

‐ Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme
a les normes legals establertes.

La Direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per l’Ajuntament d’Arenys de
Mar o en la persona o entitat designada per l’esmentada entitat.

‐ El Contractista estarà obligat a prestar la seva col∙laboració al Director per al normal compliment
de les funcions a aquest encomanades.

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que
fonamentalment afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents:
‐ Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les

‐ Preparar la documentació final de l’Obra i expedir el Certificat final d’Obra.

2.3. ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA.

condicions contractuals.
El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions
‐ Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions

del personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que

degudament autoritzades, i el compliment del cronograma de treballs.

més endavant s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de l’obra poden

‐ Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la

ésser assumides vàries d’elles per una mateixa persona.

seva decisió.

El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres

‐ Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols,

per representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives

condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions

Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació.

del Contracte.
‐ Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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desenvoluparan els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació per

Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de
contractació amb els altres documents contractuals. Malgrat tot l’anterior, el caràcter contractual

part d’aquella.
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones
que dependran de l’esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en
sectors de l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau
superior responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment
i podrà realitzar‐se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta.

només es considera aplicable a l’esmentada documentació si s’indica expressament en els Plecs de
Licitació.
2.4.2

Documents informatius

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de

El Director d'Obra podrà suspendre els treballs, sense que això generi cap alteració dels

moviments de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i,

termes i terminis del contracte, quan no es realitzin sota la direcció del personal facultatiu

en general, tots els que inclouen habitualment a la Memòria dels Projectes, són documents

designat.

informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar‐se tant sols com a complements de la

El “Delegat d’Obra” serà formalment proposat pel Contractista a l'Enginyer Director de

informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

l'obra, per a la seva acceptació, que podrà ser rellevat pel Director en qualsevol moment del curs

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte

de l'obra, si hi hagués motius per a això i en qualsevol cas amb la conformitat de la propietat. No

o negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a

podrà ser substituït sense la conformitat del Director de l'Obra i de la propietat.

l’execució de les obres.

Abans d’iniciar‐se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra,
acordaran els detalls de les seves relacions establint‐se mètodes i procediments per a comunicació
escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a
control de la marxa de les obres.

2.5. COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol
concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no
expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual.

2.4. DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA.

Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al

fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a

adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua així

continuació:

com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels
danys i perjudicis que es puguin causar.

2.4.1

Documents contractuals.

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les
Administracions Públiques.

El Contractista haurà de mantenir, durant l'execució de l'obra, i refer al seu acabament, les
servituds afectades, sent al seu compte els treballs necessaris.

En el cas de considerar‐se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del
Projecte, és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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2.6.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT

2.6. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA.

El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui el Projecte de Seguretat i
2.6.1. OBLIGACIONS GENERALS CORRESPONENTS AL CONTRACTISTA.
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o

Salut presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció
facultativa.

autoritzant les instal∙lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
2.6.4. OFICINA A L’OBRA

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi
corresponent i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu

El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adient, en

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el

el qual poder estendre i consultar els plànols. En dita oficina tindrà sempre el Contractista a

treballs.

disposició de la Direcció Facultativa:

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’Entitats afectades, l’acta de replanteig de l’obra.

‐

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels

El Projecte d’ Execució complert, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti la

Direcció Facultativa.

subcontractistes.

‐

La llicència d’Obres.

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin,

‐

El llibre d’Ordenances i Assistències.

‐

El llibre d’Incidències.

requerits per les normes d’aplicació.

‐

El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar “l’assabentat” a les anotacions que es

‐

La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció
d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat

practiquin en el mateix.
h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

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

2.6.5. Presència del constructor a l’obra
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present
durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hi hagi

2.6.2. VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.
Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació

a les obres, posant‐se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i liquidacions.

aportada li resulta suficient per la comprensió de la totalitat de l’obra contractada o, en cas
contrari, sol∙licitar els aclariments pertinents.

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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2.6.6. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.

plànols d'obra, assajos i mesuraments, estiguin custodiades, ordenades cronològicament i

És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte

disponibles en obra per a la seva consulta en qualsevol moment. El Delegat haurà d'acompanyar a

de les obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte,

l'Enginyer Director en totes les seves visites d'inspecció a l'obra i transmetre immediatament al seu

sempre que, sense separar‐se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra

personal les instruccions que rebi del Director. El Delegat tindrà obligació d'estar assabentat de

dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus

totes les circumstàncies i desenvolupament dels treballs de l'obra i informarà al Director al seu

d’execució.

requeriment en tot moment, o sense necessitat de requeriment, si fos necessari o convenient.
S'obrirà el llibre d'Ordres, que serà diligenciat pel Director i romandrà custodiat en obra pel

2.6.7. INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.
Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o

Contractista. El Delegat haurà de portar‐ho amb si en acompanyar en cada visita a l'Enginyer
Director. Es complirà, respecte al Llibre d'Ordes, el que es disposa en el Plec de Clàusules

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran

Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat.

precisament per escrit al Constructor; per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les

S'obrirà el llibre d'Incidències. Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al

còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos

desenvolupament de les obres que el Director consideri oportuns, entre altres, amb caràcter diari:

o instruccions que rebi.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer
el Constructor, haurà de dirigir‐la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà
al Constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol∙licités.
El Constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, segons les seves respectives comeses,
les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del que s’ha
projectat.

2.6.8. ORDRES AL CONTRACTISTA
El Delegat i Cap d'Obra serà l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes

 Condicions atmosfèriques generals.
 Relació de treballs efectuats, amb detall de la seva localització dintre de l’obra.
 Relació d’assajos efectuats, amb resum dels resultats o relació dels documents en que
aquests es recullen.
 Relació de maquinària a obra, diferenciant l’activa i l’avariada o en reparació.
 Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d’execució de l’obra.
Com a simplificació, l'Enginyer Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en parts
d'obra diaris, ordenats com a annex al Llibre d'Incidències.

les comunicacions verbals i/o escrites per part del Director, directament o a través d'altres
persones, havent de cerciorar‐se, en aquest últim cas, que estan autoritzades per a això i/o

2.6.9. RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.

verificar el missatge i confirmar‐ho, segons la seva procedència, urgència i importància. Tot això

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de

sense perjudici que el Director pugui comunicar‐se directament amb la resta del personal

la Direcció Facultativa, només podrà presentar‐les, a través de la Direcció d’Obra, davant la

subaltern, que haurà d'informar seguidament al seu Cap d'Obra. El Delegat és responsable que

Propietat, si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de

aquestes comunicacions arribin fidelment fins a les persones que han d'executar‐les i que

Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà

s'executin. És responsable que totes les comunicacions escrites de la Direcció d’Obra, fins i tot

cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú,
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mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a
l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

3.2. PLÀNOLS
Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació
i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per la

2.6.10. RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ D’OBRA

descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista.

El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de
la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per
als reconeixements.

3.3. PLÀNOLS COMPLEMENTARIS
El Contractista haurà de sol∙licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris

Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a

d’execució, necessaris per definir les obres que hagin de realitzar‐se seixanta (60) dies després de

l’article precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la marxa

la data indicada. Els plànols sol∙licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un

dels treballs.

termini no superior a trenta (30) dies.

2.6.11. FALTES DEL PERSONAL

3.4. INTERPRETACIÓ DELS PLÀNOLS

La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de

incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà

l’Obra, el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls

requerir el Contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la

que no estiguin perfectament definits en els plànols.

pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats 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.

3.5. CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MIDES
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que
l’hi hagin estat facilitats, i haurà d’informar aviat al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o
contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala.

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
3.1. DOCUMENTS QUE DEFINEIXIN LES OBRES I ORDRES DE PRELACIÓ
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i
Particulars.

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans
d’aparellar l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

3.6. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN LA DOCUMENTACIÓ
L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècniques Generals i Particulars i omès en els
Plànols o viceversa, haurà d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el
prescrit en aquests últims.
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Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que

4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

siguin manifestament indispensables per portar a terme l’esperit o la intenció exposada en els
Aniran a càrrec del Contractista les següents despeses:

Plànols i Plecs o que per ús i costums hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista
de l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, pel

‐

contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat complerts i correctament especificats.

Serveis.

Per a l’execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que
proposaran al Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents

‐

Despeses corresponents a instal∙lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de

Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal∙lacions,

ferramentes.
‐

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.

‐

Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.

‐

Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal∙lacions per al subministrament

pel Director, o pel Contractista, hauran de reflectir‐se perceptivament a l’Acta de Comprovació del
Replanteig.
Si les prescripcions referides a un mateix objecte anessin conceptualment incompatibles o
contradictòries, prevaldran les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, sobre
les del General (P.P.T.G.).
Si en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars no figurés referència a determinats articles
del Plec General, s'entendrà que es mantenen les prescripcions del P.P.T.G.
Si es produeix alguna discrepància entre els termes d'una prescripció anàloga continguda en les
Prescripcions Generals citades anteriorment, serà aplicable la més exigent.
El Contractista està obligat a la plena observació de les instruccions, Plecs o Normes, així com unes
altres que tinguin aplicació en els treballs a realitzar, havent estat aquestes publicades en el B.O.E.

3.7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’inclourà la descripció de les obres a les

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o
impostos de presa, comptadors, etc.
‐

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
‐

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i

zones confrontades afectades per les obres, etc.
‐

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a

Expropiacions i Serveis afectats.
‐

Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra.

‐

Despeses d’accés i vials provisionals.

‐

Despeses derivades d’afectacions a les línies de transport públic

‐

Despeses derivades de mantenir i adaptar a les fases d’obra els itineraris de vianants.

‐

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris

que aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d’aplicar‐se, a més de l’establert en el
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
En el cas de que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents
opcions per a determinat material, sistema d’execució, unitat d’obra, assaig, etc., el Plec de

contractats.

Prescripcions Tècniques Particulars fixarà exactament la que sigui d’aplicació.
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Totes les despeses per accessos a les obres i als seus talls d'obra, tant nous com d'adequació

En casos de rescissió de contracte motivat pel Contractista, seran a compte seu les despeses de

d'existents, les ocupacions temporals, conservacions, restitucions de serveis, restitució del

liquidació, així com els de retirada dels mitjans auxiliars empleats en l'execució de les obres.

paisatge natural i altres temes que incideixin sobre els serveis públics o comunitaris en els seus
aspectes físics i mitjà ambientals, seran per compte del Contractista sense que pugui reclamar
abonament algun per això entenent‐se que estan inclosos expressa i tàcitament en tots i cadascun
dels preus de les unitats d'obra consignades en els Quadres de Preus.

5. REPLANTEIG DE LES OBRES
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la

Seran de compte del Contractista els danys que puguin ser produïts durant l'execució de les obres

correcta execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció. Haurà també de

en els serveis i instal∙lacions properes a la zona de treballs. El Contractista serà responsable de la

materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en

seva localització i senyalització, sense dret a reclamació de cobrament addicional per les despeses

planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest

que això origini o les pèrdues de rendiment que es derivin de la presència d'aquests serveis.

treballs, aniran a càrrec del Contractista.

D'acord amb el paràgraf anterior el Contractista haurà de procedir de manera immediata a
indemnitzar i reparar de forma acceptable tots els danys i perjudicis, imputables a ell, ocasionats a

6. MATERIALS

persones, serveis o propietats públiques o privades.
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el
Seran també de compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres
o la seva comprovació i els replantejos parcials de les mateixes; els que originin els pilots de

Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització
expressa del Director de l'obra.

vigilància necessaris per a l'execució de les obres; els de construcció i retirada de tota classe
d'instal∙lacions i construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de
maquinària i materials; els de protecció contra deterioració, dany o incendi, complint els requisits
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de rebuig i
escombraries; els de remoció de les instal∙lacions, eines, materials i neteja general de l'obra o la
seva finalització; els de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i
posades de manifest pels corresponents assajos i proves.

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents
informatius, el Contractista tindrà obligació d'aportar altres materials que acompleixin les
prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari.
El Contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que
es presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors controlats.

Les despeses que s'originen per atencions i obligacions de caràcter social, qualssevol que siguin,

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències

queden incloses expressa i tàcitament en els preus que es consignen en el Quadre de Preus del

dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es

pressupost. El Contractista no tindrà dret a reclamar el seu abonament d’una altra forma.

refereix a la quantitat com a la qualitat.

Seran a compte del Contractista les despeses d'anuncis, escriptures i altres que origini la subhasta
o concurs i la formalització del contracte, els Impostos Fiscals, així com les despeses de replanteig,
inspecció, Direcció, vigilància i liquidació fins a l'import màxim que fixi la normativa vigent.
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7. DESVIAMENTS PROVISIONALS

complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o
accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i
amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de
l’obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres
provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu
figurin en el pressupost. En cas que no hi siguin, s’entendrà com a despesa general del
contractista.
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de
la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les
obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals i

9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes
corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció
o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de
pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el
pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre núm. 1.

altres obres necessàries per a la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra,
o per accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del
contractista.

10. PREUS UNITARIS
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en
els amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat

8. ABOCADORS

prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició del
quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclosos

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a
càrrec del Contractista.
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar‐se per terraplè, replens, etc. i la
Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del Present Plec, el
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament

drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i utilització de tots els
materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra,
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal∙lacions, etc.; les despeses de tots tipus
d'operacions normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els
costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus
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en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la

edificacions, obres auxiliars, etc.). En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa

descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de

l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.

preus figura una advertència a l'efecte.
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que

13. CONSERVACIÓ DE LES OBRES

figura en els corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la
millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments,

no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la

entreteniments i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en

unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres
executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres,

11. PARTIDES ALÇADES
Les partides que figuren com a “abonament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars,
als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista,
un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

plantacions, enllumenat, instal∙lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la
recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del
Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat

Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec

objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte al càlcul de les seves proposicions

de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi

econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que

manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus.

siguin convenients.

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta

Amb la finalitat de no embrutar els diferents elements d'altres instal∙lacions, es posarà

econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà

especial interès en què els residus procedents dels treballs realitzats no caiguin directament sobre

únicament l’import de les factures sense IVA com a execució material.

els esmentats elements.
Es procurarà recollir tots els residus, de manera que puguin extreure's per al seu posterior
abocament a l'exterior.

12. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció de l’obra,

14. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES
OBRES

llevat que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra
principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal∙lacions elèctriques,
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construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu

15. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la
conservació dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en

El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les

cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat

obres sigui possible executar treballs de jardineria, obres complementàries com poden ser

d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de

execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista

les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus

complirà les ordres de la Direcció referents a l’execució de les Obres per fases que marcarà la

unitaris.

Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades
a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per

En tot cas el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la perfecta regulació del
tràfic i, si les circumstàncies ho requereixen, el Director de l'Obra podrà exigir a la Contracta la
col∙locació de semàfors.

eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es
consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de
reclamació.

El Contractista establirà el personal de vigilància competent i en la quantitat necessària,
perquè impedeixi tota possible negligència i imprudència que pugui entorpir el tràfic o donar lloc a
qualsevol accident, sent responsable el Contractista dels quals, per incompliment d'aquesta
previsió, poguessin produir‐se.

16. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de

El Contractista adoptarà, així mateix, sota la seva sencera responsabilitat, totes les mesures

qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució

necessàries per al compliment de les disposicions vigents referents a l'ocupació d'explosius i a la

simultània de les Obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat

prevenció d'accidents, incendis i danys a tercers, i seguirà les instruccions complementàries que

a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la possible

dicti referent a això el Director d'Obra.

interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El Contractista queda obligat a no alterar amb els seus treballs la seguretat dels transports

El Contractista sol∙licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis

públics en explotació, així com les instal∙lacions de qualsevol empresa al fet que poguessin afectar

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de

les obres. Haurà de para això donar previ avís i posar‐se d'acord amb les empreses per fixar l'ordre

serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les

i detall d'execució de quants treballs poguessin afectar‐los.

disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no podran
ser objecte de reclamació.

No obstant això i reiterant el ja exposat, quan el Director de l'Obra ho estimi necessari, bé
per raons de seguretat, tant del personal, de la circulació o de les obres com per altres motius,
podrà prendre al seu càrrec directament l'organització dels treballs, sense que pugui admetre's

17. DESVIAMENT DE SERVEIS

reclamació alguna fundada en aquest particular.
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de
què disposi, o mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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terreny els serveis i instal∙lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per

contractació d'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers,

no fer‐los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.

segons la normativa vigent.

Si l'enginyer Director es mostra conforme, sol∙licitarà de l'Empresa i Organismes
corresponents, la modificació d'aquestes instal∙lacions.
Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la
col∙laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

18. INSPECCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS

20. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS
El Contractista queda obligat a construir pel seu compte, i retirar al final de les obres, totes
les edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, rafals, camins de servei, etc.
Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació prèvia del Director d'Obra, referent
a ubicació, cotes, etc..

El Contractista proporcionarà al Director, o als seus subalterns, tota classe de facilitats per
als replantejos, reconeixements, mesuraments i proves o assajos de materials de tots els treballs, a
fi de comprovar el compliment de les condicions establertes en aquest Plec de Prescripcions

21. MATERIALS, EQUIPS I PRODUCTES
APORTATS PEL CONTRACTISTA

INDUSTRIALS

Tècniques, permetent i facilitant l'accés a totes les parts de les obres i instal∙lacions, fins i tot a les
fàbriques o tallers en què es produeixin materials o es realitzin treballs per a les obres.

Tots els materials han de ser adequats per al fet que es destinen havent‐se tingut en compte a
les bases de preus i formació de pressupostos; entenent‐se que seran de la millor qualitat en la
seva classe d'entre els existents al mercat.

La inspecció de les obres es podrà realitzar pel personal tècnic que el Director d'Obra designi o
Entitat qualificada en la qual delegui, sent per tant obligació del Contractista el facilitar a dita
personal o als seus subalterns totes les facilitats necessàries per efectuar les operacions citades
anteriorment.

Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància relativa no
hagin merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització quedarà condicionada a
l'aprovació del Director de l'Obra, que podrà determinar les proves o assajos de recepció que
estiguin adequats a aquest efecte.
En tot cas els materials seran d'igual o millor qualitat que la que pogués deduir‐se de la seva

19. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona
i segura marxa dels treballs.
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució
de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o causar‐los a alguna
altra persona o Entitat. En conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes
al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la
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procedència, valoració o característiques citades en algun document del Projecte, seran subjectes
a normes oficials o criteris de bona fabricació del ram, i l'Enginyer Director podrà exigir‐ne les
garanties que estimi convenients.
Tots els aparells de control i mesura, maquinàries, eines i mitjans auxiliars que constitueixen
l'equip a aportar pel Contractista per a la correcta execució de les Obres, seran reconeguts pel
Director de l'Obra a fi de constatar si reuneixen les degudes condicions d'idoneïtat, podent
rebutjar qualsevol element que, al seu judici, no reuneixi les referides condicions. Si durant
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l'execució de les Obres, el Director estimés que l'equip aprovat no és idoni per al fi proposat, podrà

24. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

exigir el seu reforç o substitució per un altre més adequat.
Mensualment s'estendran certificacions pel valor de l'obra realitzada, obtinguda del seu
L'equip quedarà adscrit a l'Obra en tant es trobin en execució les unitats en les quals ha

mesurament segons els criteris exposats en la Part III d'aquest Plec.

d'utilitzar‐se, no podent‐se retirar sense consentiment del Director de l'Obra. En cas d'avaria
hauran de ser reparats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació, per
compte del Contractista, exigeixi terminis que, segons el parer del Director de l'Obra, no alterin la

Les certificacions tindran el caràcter d'abonament a compte, sense que la inclusió d'una
determinada unitat d'obra en suposi l’acceptació, la qual tindrà lloc solament en la Recepció.

programació dels treballs. En cas contrari haurà de ser substituït l'equip complet.
En tot cas, la conservació, vigilància, reparació i/o substitució dels elements que integrin

25. AMIDAMENT I ABONAMENT

l'equip aportat pel Contractista, serà de l'exclusiu compte i càrrec del mateix.
Normativa general:

22. MAQUINARIA, EINES I MITJANS AUXILIARS

Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran pel seu volum, per la seva superfície, per
metre lineal, per quilogram o per unitat, d'acord a com figuren especificades en els mesuraments i

Les maquinàries, eines i mitjans auxiliars que empri el Contractista per a l'execució dels

pressupostos. Per a les unitats noves que puguin sorgir, i per les quals calgui la redacció d'un preu

treballs no seran mai abonables, doncs ja s'ha tingut en compte en fer la composició dels preus

nou, s'especificarà clarament en acordar‐se aquest la manera d'abonament; en un altre cas,

entenent‐se que encara que en els Quadres no figurin indicats d'una manera explícita alguna o

s'establirà l'admès en la pràctica habitual o costum en l'execució d'aquest tipus d'instal∙lacions.

alguns d'ells, tots ells es consideraran inclosos en el preu corresponent.
Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal operatiu són d'exclusiva
responsabilitat i càrrec del Contractista.

Si el Contractista construeix o instal∙la major volum o nombre d'unitats de qualsevol classe de
fàbrica o de qualsevol unitat component de la instal∙lació que el corresponent a les formes i
mesures que figuren en els plànols o de les seves reformes autoritzades en els mesuraments, ja
sigui per efectuar malament les excavacions, per error, o per desviacions del programa
d'explotació no autoritzades o elecció de traça per a estesa de cables diferent a l'especificada en

23. TREBALLS VARIS

els plànols o per qualsevol altre motiu, no li serà d'abonament aquest excés d'obra o instal∙lació.

En l'execució d'altres obres i instal∙lacions i treballs compresos en el Projecte i pels quals no

Si, segons el parer del Director de l'Obra, aquest excés resultés perjudicial, el Contractista

existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista s'atindrà a les

tindrà l'obligació de demolir o aixecar l'obra o instal∙lació a la seva costa i refer‐la novament amb

regles seguides per a cada cas pels millors constructors, segons el parer del Director d'Obra, i les

les dimensions i mesurament degudes. En el cas que es tracti d'un augment excessiu d'excavació

instruccions d'aquest.

que no pugui esmenar‐se amb la demolició de l'obra executada, el Contractista quedarà obligat a

A més de les obres detallades en el Projecte, el Contractista ve obligat a realitzar tots els
treballs complementaris o auxiliars precisos per a la bona terminació de l'Obra, no podent servir
d'excusa que no apareguin explícitament ressenyats en aquest Plec.

corregir el defecte, d'acord amb les normes que dicti el Director de l'Obra, sense dret a exigir
indemnització alguna pels treballs que això comporti.
Sempre que no es digui expressament una altra cosa als pressupostos o en el present Plec, es
consideraran inclosos en l'import dels preus del pressupost, els esgotaments, sosteniments,

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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reblerts de l'excés d'excavació, transport a abocadors (qualsevol que sigui la distància) dels
productes sobrants, neteja de les obres i instal∙lacions, transports, càrrega i descàrrega de
materials d'equip, mitjans i operacions auxiliars, proves, mesures i ajustos a realitzar en cada
unitat d'obra o equips independents constitutius de les mateixes perquè quedi perfectament
muntada, connectada i en funcionament individual d'acord amb l'especificat en el projecte

Treballs d’aigua i esgotament.
El Contractista no podrà al∙legar cap perjudici ni augment de cap classe d'execució d'obres i
excavacions en terreny mullat doncs ja s'ha tingut en compte en fer la valoració del pressupost. No
podran abonar‐se al Contractista partides en concepte d'esgotament de cap classe, excepte les
expressament citades.

funcional i indicacions de l'Enginyer Director de l'Obra.
Documentació tècnica.
Per a aquells materials el mesurament dels quals s'hagi de realitzar en pes, el contractista
haurà de situar en els punts que indiqui l'Enginyer Director de l'Obra les bàscules o instal∙lacions
necessàries, l'ocupació de les quals haurà de tenir l’aprovació de l’Enginyer Director de l'Obra.
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seran definits
per l'Enginyer Director de l'Obra.
És obligació del Contractista la conservació de totes les obres, i per tant, la reparació o
reconstrucció d'aquelles parts que hagin sofert danys o que es comprovi que no reuneixen les

La documentació tècnica que està obligat a aportar el Contractista serà del seu compte i
càrrec, ja que el seu cost ha estat repercutit en els preus de les unitats d'obra.
Obres no especificades en el present capítol.
Es mesuraran i abonaran d'acord amb els criteris deduïbles de la pròpia definició dels preus
que figuren als pressupostos.
Indemnitzacions per danys i perjudicis que s’originen amb motiu de l’execució de les obres.

condicions exigides en aquest Plec. Per a aquestes reparacions s'atendrà estrictament a les
instruccions que rebi de l'Enginyer Director de l'Obra. Aquesta obligació de conservar les obres i
instal∙lacions s'estén igualment als apilaments que s'hagin certificat. Correspon, doncs, al
Contractista l’emmagatzematge i guarda dels apilaments i la reposició dels perduts, destruïts o
danyats, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligació expira amb el període de garantia.
En cap cas el Contractista tindrà dret a reclamació fundant‐se en insuficiències de preus o en
la falta d'expressió explícita, en els preus o en el Plec, d'algun material o operació necessaris per a
la completa execució d'una unitat d'obra. En cas de dubte d'aplicació dels preus se seguirà el
mateix criteri definit en el mesurament i valoració del present Projecte.
Mitjans auxiliars:.
Els preus relacionats amb el pressupost, encara que no es faci figurar d'una manera explícita,
comprenen la totalitat dels mitjans auxiliars que empri o hagi d'emprar el Contractista per a la
correcta execució dels treballs, fins i tot els consums d'energia elèctrica, aigua, etc., i per tant no
s'abonarà per aquests conceptes. Els mitjans auxiliars que garanteixin la seguretat del personal
operari són de l'única i exclusiva responsabilitat del Contractista.
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El Contractista haurà d'adoptar, a cada moment, totes les mesures que s'estimin necessàries
per a la deguda seguretat de les obres.
Quan per motiu de l'execució dels treballs o durant el termini de garantia, i malgrat les
precaucions adoptades en la construcció, s'originessin avaries o perjudicis en instal∙lacions i edificis
públics o privats, serveis, monuments, jardins, etc., el Contractista n’abonarà l'import de reparació.
Mode d’abonar les obres i instal∙lacions defectuoses però admissibles.
Si alguna obra o instal∙lació no es trobés executada conformement a les condicions del
contracte i anés, no obstant això, admissible segons el parer de l'Enginyer Director de l'Obra podrà
ser rebuda, però el Contractista quedarà obligat a conformar‐se, sense dret a reclamació alguna,
amb la rebaixa que l'Enginyer Director de l'Obra acordi, excepte el cas en què el Contractista
prefereixi demolir‐la a la seva costa i refer‐la conformement a les condicions del contracte.
Mode d’abonar les obres concloses.
Les obres i instal∙lacions amb subjecció a les condicions del contracte, s'abonaran
conformement als preus del pressupost.
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En cap cas tindrà el Contractista dret a reclamació alguna fundada en la insuficiència dels
preus del pressupost o en omissió del cost de qualsevol dels elements que constitueixen els
referits preus.
Cubicacions, amidaments i valoració de les obres i instal∙lacions.
A la terminació de cadascuna de les parts de l'obra o instal∙lació, es farà la seva cubicació o
mesurament i valoració en el termini de dos mesos, i s'exigirà que en elles i en els plànols

Les PA a justificar corresponents a modificacions de Serveis Afectats a càrrec exclusivament de
la companyia seran abonades a partir de la factura, que conformarà l’import d’Execució Material.
Es consideren partides alçades d'abonament íntegre aquelles que es refereixen a treballs
l'especificació dels quals figuri en documents contractuals de projecte i no siguin susceptibles de
mesurament segons el plec. S'abonaran íntegrament una vegada acabats els treballs o obres al fet
que es refereixin d'acord amb les condicions del contracte.

corresponents, signi el Contractista la seva conformitat, sense perjudici de les modificacions al fet
que pugui donar lloc la liquidació general.
Observacions generals a totes les excavacions.

26. PREVENCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ
DE LES OBRES

El preu corresponent a qualsevol excavació comprèn, tret que expressament s'indiqui una

L'empresa Contractista, d'acord amb les indicacions del Director de l'Obra, haurà de

altra cosa, tots els treballs necessaris per realitzar‐la i treure els productes resultants, o sigui,

complir o observar una sèrie d'aspectes de cara a la precaució d'impactes ambientals a l'entorn de

l'excavació, elevació i càrrega de productes, transport a abocador o lloc designat, descàrrega i en

l'obra i els seus accessos durant el desenvolupament dels treballs. Aquests aspectes són:

els casos que calgués els sosteniments i esgotaments necessaris, així com el possible cànon



d'abocador.
Per realitzar els esgotaments el Contractista utilitzarà els mitjans i instal∙lacions adequats per

Control rigorós en la fase d'obres de les recomanacions i prescripcions contingudes en
el projecte, de manera que es compleixin les especificacions assenyalades en el mateix.



esgotar l'aigua i abocar‐la en alguna llera o col∙lector. Quan aquestes operacions donin lloc a

Instal∙lació dels equips necessaris (parc de maquinària, etc.) en zones amb mínim risc
de contaminació per a aigües, tant superficials com a subterrànies.

arrossegaments del terreny s'evitaran els esgotaments i s'adoptaran les mesures que jutgi
convenient el Director de l'Obra, seran de compte del Contractista fins i tot els esgotaments que



El parc de maquinària haurà de mantenir‐se en les millors condicions possibles, amb la
finalitat de reduir els sorolls i emissions de gasos. Per a això s'hauran de respectar els

calgui realitzar durant el termini de garantia de les obres.

terminis de revisió de motors i maquinària, havent de centralitzar‐se les càrregues de
El Contractista té l'obligació de dipositar a la disposició de la propietat i en els llocs que

combustible i els canvis d'oli en plataformes totalment impermeabilitzades que puguin

designa el Director de l'Obra els materials procedents de les excavacions i de les modificacions de

recollir residus i abocaments per al seu transport a punts de recollida i reciclatge.

serveis que aquest consideri de possible utilització o d'algun valor.


Utilitzar, en la mesura del possible, els llocs de préstecs en explotació.



Utilitzar com a accessos i rutes de moviment d'obres, la pròpia traça o camins i

Mode d’abonar les partides alçades.
Es consideren com a partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes

carreteres existents, reduint al mínim la creació de nous camins.

les seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris. S'abonaran als preus de la contracta
conformement a les condicions de la mateixa i al resultat dels mesuraments corresponents.



Utilitzar com a àrees per a abocador provisional aquelles que tinguin escassa visibilitat,
reduint així els seus efectes estètics indesitjables, i com a zones d'abocament final
aquells legalment establerts a l'entorn de les obres.
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Evitar les formes acanalades paral∙leles en sentit longitudinal que produeixen les

27.2. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT.

retroexcavadores en refinar talusos.


No refinar les superfícies dels talussos, ajudant així a facilitar la seva revegetació
natural o artificial.



27.2.1. PROCEDIMENTS, INSTRUCCIONS I PLÀNOLS
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar
d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que

Apilar i conservar les terres vegetals de les esbrossades per utilitzar‐les amb

desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

posterioritat en recobriments de talussos. L'emmagatzematge de les mateixes no es
realitzarà per períodes superiors a sis (6) mesos, havent‐se de realitzar en aquest
temps les necessàries cures de manteniment d'aquesta terra vegetal.


27.2.2. CONTROL DE MATERIALS I SERVEIS COMPRATS
El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar

Evitar l'abocament de substàncies i materials en zones amb nivells freàtics superficials.

documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra.
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials

27. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats

estan d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció
degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats.

d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del seu
termini a efectes de recepció.

27.2.3. MANEIG, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT
El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions

27.1. DEFINICIÓ
S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques

pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del
materials i components utilitzats en l’Obra.

necessàries per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i
instal∙lacions es construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny
del present Projecte.
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:
‐ Qualitat de matèries primeres.
‐ Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.

27.2.4. PROCESSOS ESPECIALS
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i
controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats
d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i
Plànols del Projecte.
El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.

‐ Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge).
‐ Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves).
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27.2.5. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma
que s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats
incloses en el Programa de Control de Qualitat.

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i
procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els
controls a realitzar.
Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant
protocols o firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs

27.3. PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS D’INSPECCIÓ
(P.P.I.)
La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst al
1.19.2., per cada activitat o fase d’obra amb un mes d’antelació a la data programada d’inici de
l’activitat o fase.
El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents
conceptes, quan siguin aplicables:

programats.

27.4. ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament
homologat, contractat a tal efecte per la Diputació de Barcelona. Les despeses que s’originin seran
a càrrec del contractista fins el límit de l’ú i mig per cent (1’5 %) de l’import del tipus de licitació,
mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d'obres.

‐ Descripció i objecte del Pla
‐ Codis i normes aplicables.

27.5.

NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número
‐ Materials a utilitzar
‐ Plànols de construcció (número i denominació)
‐ Procediments de construcció prevists pel Contractista.
‐ Procediments d’inspecció, assaigs i proves
‐ Proveïdors i subcontractistes.
‐ Embalatge, transport i emmagatzematge.
‐ Marcat i identificació.
Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.
Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en

d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat dels
treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per
determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major.
El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal
d’aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no
previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de
compte del Contractista.

27.6. RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT.
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic
Superior amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control.

un llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar
durant tota l’activitat o fase d’obra.
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28. COMENÇAMENT DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS
TREBALLS

El Contractista no podrà en cap cas retirar els mitjans adscrits a l'obra durant el període
expressat en el Pla d'Obra, sense l'autorització escrita del Director d'Obra.

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el Plec de

El Contractista presentarà així mateix una relació complementària dels serveis, equips i

Condicions Particulars, desenvolupant en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en

maquinària que es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla. Els mitjans proposats

aquell assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total

quedaran adscrits a l'Obra durant la seva execució, sense que en cap cas pugui retirar‐los el

es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte. L’incompliment dels terminis parcials

Contractista sense l'autorització escrita del Director d'Obra.

assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, d’acord amb el que estableix l’article 212
de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa
del començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació.

A més, l'adjudicatari haurà d'augmentar el personal, els mitjans auxiliars, la maquinària i la
mà d'obra sempre que la propietat l'hi ordeni després de comprovar que això és necessari per a la
seva execució en els terminis previstos en el contracte. La Propietat es reserva, així mateix, el dret
de prohibir que es comencin treballs, sempre que vagin en perjudici de les obres ja iniciades, i el
Director de les mateixes podrà exigir la terminació d'una secció en execució, abans que es

28.1. ORDRE DELS TREBALLS

procedeixi a realitzar obres en unes altres.

El contractista iniciarà les obres tan aviat com rebi l'ordre del Director de l'Obra, i

No obstant això, quan l'Enginyer Director ho estimi necessari podrà prendre al seu càrrec

començarà els treballs en els punts que s'assenyalin, d'acord amb les clàusules del Contracte

l'organització directa dels treballs sent totes les seves ordres obligatòries per al Contractista i

d'Adjudicació de les obres.

sense que pugui admetre's reclamació alguna fundada en aquest particular.

El Contractista estarà obligat a presentar un Cronograma de Treballs en el termini d'un mes
des de la signatura de contracte.

Així mateix, el Contractista contreu l'obligació d'executar les obres en els trams assenyalats
per l'Enginyer Director, encara que això suposi alterar la programació general dels treballs.

Aquest cronograma s'ajustarà en les seves línies generals al presentat com a document del

Aquesta decisió de l'Enginyer Director podrà fer‐se amb qualsevol motiu que la propietat

Concurs d'Adjudicació i en ell es justificarà detalladament l'elecció de mètodes i terminis parcials

estimi i, d'una manera especial, el que no es produeixi paralització de les obres o disminució

en què es desitgi dividir els diversos treballs, així com la maquinària, els mitjans auxiliars i els

important en el ritme d'execució, quan la realització del programa general exigeixi determinats

equips de personal que jutgi necessària per a cadascun d'aquests terminis parcials.

condicionaments de fronts de treball, o la modificació de dominis públics, o l'autorització
d'entitats públiques o de particulars i en canvi sigui possible l'execució immediata de trams aïllats.

Aquest Pla, una vegada aprovat, adquirirà caràcter contractual. El seu incompliment,

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE I TERMINI

encara en terminis parcials, donarà objecte a les sancions previstes.
El pla d'obra estarà constituït per les corresponents relacions de maquinària i mitjans
auxiliars adscrits a l'obra i el temps de permanència, descripció dels equips de personal, relació de
personal tècnic i totes les dades que permetin un coneixement més precís de l'execució prevista.

29. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAONS D’INTERÈS
PÚBLIC DEGUDES A CAUSES IMPREVISIBLES.
Un cop aprovat, haurà de respectar‐se íntegrament el contingut del projecte, el seu
pressupost i el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament
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podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren,

El Contractista no podrà excusar‐se de no haver complert els terminis d’obres estipulats,

sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a

adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del

l'article 107 de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes del

cas en que tot i sol∙licitar‐les per escrit no se li haguessin proporcionat.

Sector Públic
No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es

30. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ

pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en
una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer
necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que
hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:
 La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.

l’article 171 b) text refós de la LCSP.
 La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que
29.1. MODIFICACIONS DEL PROJECTE DEGUDES A CAUSES PREVISIBLES.

impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i
d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres.

Segons l’article 106 de la Llei 3/2011, text refós de la LCSP, el projecte es podrà modificar
sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de
forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que
donen lloc a la modificació pugui verificar‐se de forma objectiva.

En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les
penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en
cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades
de les certificacions de les obres.

Els preus a aplicar en aquets conceptes podrien generar preus nous, la regularització dels
quals donaria lloc a la tramitació d’un acta de preus contradictoris.

 Per cada dia d’incompliment d’una ordre de la Direcció de les Obres en els termes
especificats, s’imposarà una penalitat econòmica de 100 euros.

22.3 PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
començar les obres, o hagués de suspendre‐les, o no li fos possible acabar‐les en els
terminis prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracta,
previ informe favorable de la Direcció d’Obra. Per això, el Constructor exposarà, en escrit

31. COMPLIMENT
D’EXECUCIÓ

DE

LES

CONDICIONS

ESPECIALS

dirigit a la Direcció d’Obra, la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i

S'entendran com a condicions especials d’execució totes aquelles condicions que es puguin

l’endarreriment que per això s’originarà en els terminis acordats, raonant degudament la

determinar especials en el present projecte:

pròrroga que per aquesta causa sol∙licita.
Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra.
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En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les

aquests, abans de verificar‐se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts

penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que en

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot allò a expenses

cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades

de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a l’enderrocament i

de les certificacions de les obres.

reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d’Obra, qui ho resoldrà.

 Per cada dia d’incompliment d’aquesta condició especial execució, s’imposarà una penalitat

32.3. VICIS OCULTS

econòmica de 200 euros.
Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la

32. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ

recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs
que suposi defectuosos.

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 lliuri la Direcció d’Obra al Contractista dins de les limitacions

Les despeses que se’n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis
existeixin realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat.

pressupostades.
Vilanova i la Geltrú, juliol de 2021

Autors del projecte

32.1. OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a l’acabament de l’Obra,
s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents
s’estendran per duplicat, lliurant‐se’n un a la Direcció Facultativa i l’altre al Contractista, signats
tots ells per les dues parts. Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es
consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

David Gonzalez Borrachero
Enginyer Tècnic d

Alfonso Santos Tapia
Enginyer d’Edificació

32.2. TREBALLS DEFECTUOSOS
El Constructor és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i
defectes que en aquest poden existir sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció
Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en els certificats parcials
d’ obra, que sempre s’entendran estesos i abandonats a bon compte.
Com a conseqüència d’allò anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col∙locats no
reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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B-

MATERIALS I COMPOSTOS

B0 - MATERIALS BÀSICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B01 - LÍQUIDS

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

B011- - AIGUA
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B011-05ME.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 CRITERI 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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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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03L- - SORRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03L-05N7.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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:
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.
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- 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
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
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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.
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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 CRITERI 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.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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.
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
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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, ha de poder 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)
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- 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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055- - CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B055-067M.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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:
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.
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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 UNEEN 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
¦
+------------------------------------------------------+
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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):
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.
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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 CRITERI 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 harmonitzada 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

6

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
- 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:
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
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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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B057- - EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B057-06IQ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
Emulsions bituminoses
Betum modificat amb polímers
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent
emulsionant.
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.
EMULSIONS BITUMINOSES:
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.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos
(hulla o d'altres), o betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808
segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació
C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
% Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
P: Nomès si s'incorporen polímers.
F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
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C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons UNE-EN 13075-1.
Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
ADH: reg d'adherència
TER: reg termoadherent
CUR: reg de curat
IMP: reg d'imprimació
MIC: microaglomerat en fred
REC: reciclat en fred
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN
13808:
En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦
¦UNE-EN 13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE-¦U¦
Assajos sobre l'emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix
¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170
¦
¦Trencament
¦ -1 ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut
¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52
¦58-62 ¦58-62 ¦
¦lligant(aigua)¦
¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15
¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦
¦destil·lació ¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70
¦15-70 ¦15-70 ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís ¦1429 ¦%¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1
¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació ¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat
¦13614¦%¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5
¦
¦13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦UNE- ¦ U ¦
Assajos sobre lligant residual
¦
¦tiques
¦EN
¦
¦
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50
¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦
¦
¦
- ¦>300
¦>300
¦
- ¦
¦
¦15ºC
¦
¦
¦
¦
¦
¦Class10¦Class10¦
¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
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¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦segons UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50
¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament
¦13075-1¦
¦70-155
¦70-155
¦110-195
¦
¦
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦
%
¦58-62
¦58-62
¦58-62
¦
¦per contingut d'aigua ¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.
¦ 1431 ¦
%
¦<=2,0
¦<=2,0
¦<=2,0
¦
¦destil·lació
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència
¦ 12846 ¦
S
¦40-130
¦40-130
¦15-70
¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦ -1
¦
¦Classe 4 ¦Classe 4 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís
¦ 1429 ¦
%
¦<=0,1
¦<=0,1
¦<=0,1
¦
¦(per tamís 0,5 mm)
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la
¦ 12847 ¦
%
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació (7D)
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat
¦ 13614 ¦
%
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦
¦Clase 3
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 7 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=35
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 8 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦
DV
¦>=50
¦>=50
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 1 ¦Classe 5 ¦Classe 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
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¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=43
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦>=50
¦
DV
¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 1 ¦Classe 1 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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 la 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.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que
permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació,
comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de
mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats
i reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura <
50ºC.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies,
caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport
estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin
disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.
3.- UNITAT I CRITERI 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).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos (PG-3).
EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las
emulsiones bituminosas catiónicas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Betums asfàltics durs:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Betums asfàltics multigrau:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees
pavimentades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i
marcatge CE corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
Nom i direcció de l'empresa subministradora.

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

Data de fabricació i subministrament.
Identificació del vehicle que ho transporta.
Quantitat subministrada.
Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat
subministrat.
Nom i direcció del comprador i destí.
Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
Símbol del marcatge CE.
Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
Nombre de referència de la declaració de prestacions.
Referència a la norma europea corresponent:
Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.
Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició
quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums
oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:
Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN
13588).
Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:
Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons
UNE-EN 1426).
Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment,
segons UNE-EN 1427).
Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents
que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant
l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de
trencament lent o termoadherents:
Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
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Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un
mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
Quantitat de 30 t.
Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i
curat.
2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un
mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control addicional:
2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc
d'emmagatzematge.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin
alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG3.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS
B060- - FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B060-2CGL.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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.
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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,
consistència 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%
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 EHE-08 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/B-T 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)
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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 CRITERI 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
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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
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
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS
B069- - FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B069-2A9J,B069-2A9P.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi
concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la
dessecació del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/AW, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments
comuns excepte 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
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o
escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros
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reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
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.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i
1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima
del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15
N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui
el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
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
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%

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

- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a
formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió
o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder 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.
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:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B07L- - MORTER PER A RAM DE PALETA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B07L-1PY6,B07L-1PYA.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Plec de condicions

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

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
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Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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.
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

- 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
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 UNEEN 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.
____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros
para albañilería.

B96 - MATERIALS PER A VORADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

B962-0GQZ.

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.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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B962- - PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
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- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la
seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig
glaç-desglaç; cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >=
4 mm, <= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells
rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI 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 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de
ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan
no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a
l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
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 interns incloent les premises de transport públic de Nivell o
Classe: A1*. * 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 cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN
1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces
cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs:
- Resistència a flexió (UNE-EN 1340)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340)
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN
12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'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:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la
norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del
fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir
les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins
al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una
de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar
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contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS
B993- - PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B993-0GVF.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escocells.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles.
Han de tenir un color i una textura uniformes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix.
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
Absorció d'aigua, en pes: <= 10%
Toleràncies:
- Llargària: ± 10 mm
- Alçària: ± 5 mm
- Gruix: ± 5 mm
- Fletxes: ± 3 mm
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa:
- Llargària: ± 5 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 2 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
Beurada blanca
Beurada de color
Suports de morter o de PVC
Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics
i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de
la mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de
producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
3.- UNITAT I CRITERI 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.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9C -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT
CONGLOMERAT AMB RESINA

B9C9- - TERRATZO AMB RELLEU
Plec de condicions

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En palets.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides
d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI 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.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9C -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT
CONGLOMERAT AMB RESINA

B9C0- - BEURADA PER A PAVIMENTS
Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior,
l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o
dors.
S'han considerat els terratzos següents:
Terratzo llis
Terratzo amb relleu
Terratzo rentat amb àcid
Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
Ús interior
Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina,
granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense
colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni
d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa
superior, a causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
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Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
Paviment col·locat que no ha de ser polit: >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
Paviment col·locat que ha de ser polit: >= 8 mm ( classe II per gruix thII )
Mida del granulat:
+------------------------------+
¦ Gra ¦ Mida del granulat (mm)¦
¦------¦-----------------------¦
¦Micro ¦
0 6
¦
¦Petit ¦
7 - 10
¦
¦Mitjà ¦
10 - 30
¦
¦Gros ¦
30 - 40
¦
+------------------------------+
Característiques superficials i aspecte visual:
Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en
condicions de llum natural i ambient sec.
Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la
rajola.
S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de
rajoles causades per variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels
àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera
com a lot.
Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦
Dimensió
¦
Tolerància
¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦ Longitud del costat ¦
± 0,3%
¦
¦ Gruix
¦
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) ¦
¦
¦
± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) ¦
+------------------------------------------------------------+
Toleràncies de forma:
Rectitud d'arestes:
Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3%
Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
Característiques mecàniques:
Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):
Absorció total: <= 8%
Absorció per cara vista: <= 0,4 g/cm2
Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):
Mòdul resistent mitjà: >= 5 MPa
Mòdul resistent individual: < 4 MPa
Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcatge ¦
Requisits
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦
1(a)
¦
BL I
¦
sense requisits
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦
2
¦ . BL II
¦
àrea de la superfície ¦ cap resultat individual¦
¦
¦
¦
<=1100cm2
¦
<2,5 kN
¦
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦
¦
3
¦
BL III ¦
àrea de la superfície ¦ cap resultat individual¦
¦
¦
¦
>1100cm2
¦
<3,0 kN
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(a)
Classe 1 Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit
de morter sobre una base rígida
Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):
+----------------------------------------+
¦
Assaig
¦ Desgast per abrasió ¦
¦
utilitzat ¦ (valor individual) ¦
¦-----------------¦----------------------¦
¦
Disc ample
¦
>25mm
¦
¦
Böhme
¦
>30cm3/50cm2
¦
+----------------------------------------+
Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1): El fabricant declararà la resistència a
les relliscades d'acord amb els assaigs que explica la normativa.

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl
d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE.
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): Si les rajoles han d'estar previstes per a
contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats
d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
Característiques mecàniques:
Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2):
+-------------------------------------------------------------+
¦ Classe
¦ Marcat ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦
¦
¦
¦
provetes (Mpa) ¦
(Mpa)
¦
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦
¦
1
¦
ST
¦
>=3,5
¦
>=2,8
¦
¦
2
¦
TT
¦
>=4,0
¦
>=3,2
¦
¦
3
¦
UT
¦
>=5,0
¦
>=4,0
¦
+-------------------------------------------------------------+
Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2):
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Càrrega mínima de ruptura (KN)
¦
¦
Classe ¦
Marcat ¦------------------¦-------------------¦
¦
¦
¦
Valor mitjà
¦ Valor individual ¦
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦
¦
30
¦
3T
¦
>=3,0
¦
>=2,4
¦
¦
45
¦
4T
¦
>=4,5
¦
>=3,6
¦
¦
70
¦
7T
¦
>=7,0
¦
>=5,6
¦
¦
110
¦
11T
¦
>=11,0
¦
>=8,8
¦
¦
140
¦
14T
¦
>=14,0
¦
>=11,2
¦
¦
250
¦
25T
¦
>=25,0
¦
>=20,0
¦
¦
300
¦
30T
¦
>=30,0
¦
>=24,0
¦
+---------------------------------------------------------------+
Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
Classe ¦
Marcat
¦
Càrrega mínima de ruptura (KN)
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
1
¦
F
¦
Característica no medida
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
2
¦
G
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
3
¦
H
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
4
¦
I
¦
<= 20mm o <= 18cm3/50cm2
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Resistència a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que
s'indiquen a la normativa UNE-EN 13748-2.
Resistència climàtica:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcat¦ Absorció de l'aigua
¦Massa perduda després d'assaig ¦
¦
¦
¦
%en massa
¦
de gel-desgel kg/m2
¦
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦
¦
1
¦
A
¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada
¦
¦
2
¦
B
¦ <= 6, com a mitja
¦ Característica no mesurada
¦
¦
3
¦
D
¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor ¦
¦
¦
¦
¦ individual >1,5
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
Resistència al foc UNE-EN 13478-2: Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl
d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2: Es considera que el terratzo utilitzat
en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense necessitat
de fer assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): Si les rajoles han d'estar previstes per a
contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats
d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element,
el fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems: >= 200 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERI 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 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 pavimentació exterior i cobertes,
- Productes per a pavimentació interior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial
entregada amb el subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació
com a mínim:
Identificació del fabricant
Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o
al menys al 3% de les unitats
Identificació del producte
Format i classes, quan sigui aplicable.
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:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1
Descripció del producte
Informació de les característiques:
Reacció al foc
Impermeabilitat a l'aigua
Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
Resistència a les relliscades
Conductivitat tèrmica
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2
Descripció del producte
Informació de les característiques:
Reacció al foc
Comportament davant al foc extern
Resistència climàtica
Resistència al trencament
Resistència a les relliscades
Conductivitat tèrmica.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9E -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E2- - PANOT PER A VORERA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E2-0HOR.
Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a
pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus
en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3
mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a
300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió
màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
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- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

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

3.- UNITAT I CRITERI 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 1339:2004 Baldosas de hormigón. 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 interns incloent les premises de transport públic de Nivell o
Classe: A1*. * 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 cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb
anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- 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:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles,
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
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- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN
1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3
de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el
material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la
norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del
fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir
les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins
al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats
de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del
mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9G -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

B9G3- - POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9G3-0HRU.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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
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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
Distintiu de qualitat, si en té
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI 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.
____________________________________________________________________________

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1- - MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H1-0HSF,B9H1-0HTD.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb
ganulometria continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del
granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza
a una temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i
eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les
especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han
de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
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 generals de la mescla:
Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total.
Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063
mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha
d'expressar amb una aproximació del 0,1%
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2
mm i 0,063 mm.
El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions
dels granulats fins
Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
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El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant
granulometria:
AC: Formigó asfàltic
D: Granulometria màxima del granulat
surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
lligant: designació del lligant utilitzat
granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa
(D), semidensa (S) o grossa (G)
MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNEEN 13108-1
En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNEEN 13108-1
Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:
Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm,
31,5 mm
Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16
mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de
la UNE-EN 13108-1
Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN
13108-1.
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual
o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material,
segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit
superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de
grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
Característiques de la mescla amb especificació empírica:
Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
Capes de rodadura: <= 10% en massa
Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN
13108-1
Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han
de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria
del material.
Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
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Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
Contingut de lligant: >=3%
Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):
Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de
l'UNE-EN 13108-1.
Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir
el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m
(valor de la deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del
PG 3:
Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia,
regularització o base
Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia
o base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNEEN 13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3
vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de
lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les
taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta
i tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora,
el camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal
d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1:
Hormigón bituminoso.
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:
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).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a
mínim, la informació següent:
Identificació del fabricant i de la planta de mescla
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Codi d'identificació de la mescla
Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb
l'UNE-EN
Detalls de tots els additius
Mescles continues
Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles
per a ús en aeroports
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:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
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:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: A***, D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una
Decisió de la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè
canviar durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que
canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot
dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN
CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula
de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
MESCLES CONTINUES:
La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.
____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD -

BDD1- -

BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDD1-1KH1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del
trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants
i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les
classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament
i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats
i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments
d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per
tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han
de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de
produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut
al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb
una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació
amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa
i la seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900,
ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes
de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.

MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
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El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar
a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir
un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i
tancament, han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les
condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la
pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes
i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una
xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN
1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces
que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI 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
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat
de qualitat del fabricant.
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.
____________________________________________________________________________

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BRL -

MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS

BRL1- - PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
Per al control de malalties:
Fungicides
Bactericides
Per al control de plagues:
Insecticides
Acaricides
Per al control de males herbes:
Herbicides de contacte
Herbicides hormonals
Herbicides residuals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn),
tòxics (T) o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i
aqüícola es classifiquen en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i
"C".
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:
Composició del producte
Toxicitat i mesures de precaució
Cultius autoritzats
Dosi i forma d'aplicació
Termini de seguretat
Problemes de fitotoxicitat
Possibilitat de barreges
Data de caducitat
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i
vessaments de productes.
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes
d'alimentació.
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de
menjars i begudes.
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs
destinats a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de
personal no autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula
PERILL.
3.- UNITAT I CRITERI 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 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de
evaluación de productos fitosanitarios.
CONTROL DE PLAGUES:
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de
aplicación.
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics
per a les abelles.
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.
CONTROL DE MALES HERBES:
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas
hormonales.
Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals
en zones de conreus sensibles.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03X- - SORRA-CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03X-0GW5.
Plec de condicions

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en
afegir-li l'aigua una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al
projecte o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar
emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

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

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
B07F- - MORTER SENSE ADDITIUS
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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 CRITERI 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 DE RECEPCIÓ
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).

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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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.
____________________________________________________________________________

F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219UX41.
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.
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
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
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.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm

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.
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'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, 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
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

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
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R3UH05.
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:
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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:
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
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni

d'excavació que li correspongui,
el plec de condicions tècniques, o
la DF.
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%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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.
____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA85A0.
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.
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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.
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.
____________________________________________________________________________

P-

PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES I MESURES
PREVENTIVES
P1R -

DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES

P1R2- - ELIMINACIÓ DE PLANTES I HERBES
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminació de
plantes i herbes i arrencada d'arbres.
S'han considerat les operacions següents:
Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per
a una alçària de brossa de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor.
Neteja de plantes i herbes de parament vertical o superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aplicació de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida:
Preparació del producte per a la seva aplicació
Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar
Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor
Arrencada d'arbres:
Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats
Tala de les branques fins a deixar net el tronc
Tala del tronc, a ran de soca
Arrencada de la soca
Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor
Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals:
Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats
Arrencada de les plantes i herbes
Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor
ARRENCADA D'ARBRES:
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha
d'estar ple de terra.
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels
envasos del producte i en especial fent atenció als següents aspectes:
Toxicitat del producte i mesures de precaució
Cultius autoritzats
Termini de seguretat
Dosi d'aplicació
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Problemes de toxicitat
Possibilitat de barreges
Composició del producte
Data de caducitat
Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a
humitejar tota la planta (tiges, gemes i la cara i revers de les fulles).
Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-los garantint que no
tindran accés les persones durant el període de seguretat indicat pel fabricant.
Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a l'abast del públic. Si
és necessari tractar espais amb accés de públic cal col·locar el producte dins de
recipients protectors especials.
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel
fabricant.
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals
morts, herbes seques, etc.)
ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS:
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies
respiratòries. S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap,
amb careta.
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint
les indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles.
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos.
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en
locals molt ventilats.
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús.
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del
producte amb etiqueta.
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha
d'aplicar a ple sol o amb vent.
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en
època de floració.
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i
uniformement tota la superfície foliar.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals,
caldrà complir la normativa específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten
que la planta estigui en creixement actiu i la temperatura ambient no sigui baixa.
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la
humitat del sòl.
ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS:
Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball.
No s'han de malmetre les estructures o construccions existents.
En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que no hi a cap línia
elèctrica o de comunicacions que pugui ser afectada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ARBRES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS
MANUALS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos
fitosanitarios para prevenir daños a la fauna silvestre.
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de
evaluación de productos fitosanitarios.
CONTROL DE PLAGUES:
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de
aplicación.
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.
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Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentación técnico
sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas.
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.
Resolució de 15 de maig de 1984, sobre regulació de l'ús de plaguicides per prevenir
danys a animals de pastura.
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics
per a les abelles.
CONTROL DE MALES HERBES:
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.
____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

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.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2146- -

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2146-DJ3F,P2146-DJ4M,P2146-DJ38.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
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
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
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.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, 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).
* 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 (PG-3).
* 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.
____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2148- -

DEMOLICIÓ DE VORADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

P2148-49L5.

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

Plec de condicions

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
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
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
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- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
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.

P214 - DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P214W- -

TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P214W-FEMB.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Plec de condicions
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.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
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
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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).
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 (PG-3).
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERI 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.

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).
* 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 (PG-3).
* 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.
____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES
P224 - REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS
P2241- -

REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2241-52SQ.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 - ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
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- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes
existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.
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: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó
fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

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

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P93 - BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P930- - BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P930-B3H7.

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).
____________________________________________________________________________

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P96 - VORALS I VORADES
P967- - VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Plec de condicions
P967-E9VC.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plec de condicions
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i
estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
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:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes.
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S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt
de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el
llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
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.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar
fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERI 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:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces
de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- 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.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
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.
____________________________________________________________________________

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P99 - ESCOCELLS
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P992- - FORMACIÓ D'ESCOCELL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P992-4IEG.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escocells per a voreres.
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
- Xapa d'acer galvanitzat
- Xapa d'acer amb acabat ?corten?
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebossat de l'escocell
En el cas d'utilitzar xapa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres
defectes visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha
de quedar visible.
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces
han de quedar ben travades en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Base de formigó: >= 15 x 7 cm
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 15 mm
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell: ± 10 mm
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escocell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm
ESCOCELL DE XAPA D'ACER:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària
indicada en la DT
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la
vorera, no ha de sobresortir.
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge.
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La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu
perímetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades
al projecte.
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

La superfície del suport ha de ser neta i humida.
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 sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm
de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la
beurada.
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 CRITERI 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1- - PAVIMENT DE PANOT

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

P9 - FERMS I PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9E1-DMT1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

P9C -

PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

P9C7- - PAVIMENT DE TERRATZO AMB RELLEU
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
Humectació
Col·locació de la capa de morter
Humectació i col·locació de les peces
Col·locació de la beurada
Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
Celles: <= 1 mm
Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
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Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm
de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm
de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament
definit en la DT.
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Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no
excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats
pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb
sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la
base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 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
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
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:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces
de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
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:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions
de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9G8- - PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9G8-F6Y8.
Plec de condicions
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:
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.
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
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
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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 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°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 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 tenint 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 condicionats 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 han de passar
més de 30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el
front de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim
admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.
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.
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.
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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.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No
tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).
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 entre les piquetes que sustenten 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 piquetes consecutives
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 franja de formigó
prèviament construït, ha 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 CRITERI 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).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos (PG-3).
____________________________________________________________________________

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
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P9H5- - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9H5-E832,P9H5-E877.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera
que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de
lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la
d'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
Comprovació de la superfície d'assentament
Extensió de la mescla
Compactació de la mescla
Execució de junts de construcció
Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser
inferior als valors següents:
Capes de gruix >= 6 cm: 98%
Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM
2523/2014), obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els
valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNEEN 13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o
mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura: ± 10 mm
Nivell de la capa base: ± 15 mm
Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip
de compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la
realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o
no la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas,
entre els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat
in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes
ràpids de control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan
la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens,
desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits,
en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en
cas de precipitacions atmosfèriques.
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.
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La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de
complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver
aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els
articles 530 ó 531 del PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos
heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà
especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments
aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de
la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha
disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar
la execució d'un reg d'adherència addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa
i amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges
s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora
de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari
s'ha d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop
compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb
les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de
l'estenedora a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi.
En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva
de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per
a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès
d'haver estes i compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera
estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà
un junt longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del
tram de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
S'haurà de fer a la temperatura mes alta possible sense superar la màxima prescrita a la
fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es
continuarà, mentre la mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva
temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en
mescles bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de
compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la
fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a
l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si
l'estesa de la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha
d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els
seus canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus
canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer
lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació,
la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície
plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència
segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació,
s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura
ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la
temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
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 en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
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).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent.
Execució d'un tram de prova, per comprovar:
La fórmula de treball
Els equips proposats pel contractista
La forma específica d'actuació dels equips
La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
següents:
500 m de calçada
3.500 m2 de calçada
la fracció construïda diàriament
Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B
de l'UNE-EN 13108-20
Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes
Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes
Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
Nombre de passades de cada compactador
Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti
d'aplicar els següents criteris:
500 m de calçada
3.500 m2 de calçada
la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot
per determinar:
Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la
seva execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i
epígraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
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Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot
triat aleatoriament
Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la
obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del
PG 3.
____________________________________________________________________________

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P9L - REGS SENSE GRANULATS
P9L1- - REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9L1-E98C.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
Reg d'imprimació (IMP)
Reg d'adherència (ADH)
Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
Preparació de la superfície existent.
Aplicació del lligant bituminós.
Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
Preparació de la superfície existent.
Aplicació del lligant bituminós.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície
tractada sense lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
C50BF4 IMP
C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
En tots els casos: >= 200 g/m2.
La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa
tipus formigó bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra
de material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
C60B3 CUR
C60B2 CUR
Dotació del lligant:
Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
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En tots els casos: >= 300 g/m2.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució
uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o
una barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
% material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
% partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del
reg sota l'acció del trànsit.
En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense
matèria solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una
vegada aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la
DF ho autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la
unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries
segons les indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la
unió de dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície
existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada,
de manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les
4 h següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer
circular vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir
passades 24 h de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les
capes bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a
element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la
superfície aplicada.
REG DE CURA:
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la
seva finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer
circular trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma
uniforme i amb la dotació aprovada per la DF .
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.
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).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
Una longitud de 500 m de calçada.
Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
Regs d'imprimació i de cura:
Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista.
Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
Regs d'adherència:
Dotació mitjana de lligant residual:
+ 15 %, -10 % de la prevista
Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa
superior, les tasques de control a realitzar són les següents:
Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:
Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor
<= 25 % de 6 MPa.
Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de
4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla
bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del
contractista.
Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 %
de la mescla bituminosa superior.
____________________________________________________________________________

PD - INSTALꞏLACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1- - BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COLꞏLOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PDK1-DXA5.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha
de tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada 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).
* 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 (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

________________________________________________________________________
____
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

Pàg.:

'DWD12/07/21

1

AMIDAMENTS
50

01
01

PRESSUPOST VNG
ACTUACIONS LOT1

51
52
53
54

1

P2146-DJ3F
Num.

Text

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

55

Tipus

57

[C]

[D]

[E]

[F]

56

TOTAL Fórmula

58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Actuació 1
Actuació 2
Actuació 3
Actuació 4
Actuació 5
Actuació 6
Actuació 7
Actuació 8
Actuació 9
Actuació 10
Actuació 11
Actuació 12
Actuació 13
Actuació 14
Actuació 15
Actuació 16
Actuació 17
Actuació 18
Actuació 19
Actuació 20
Actuació 21
Actuació 22
Actuació 23
Actuació 24
Actuació 25
Actuació 26
Actuació 27
Actuació 28
Actuació 29
Actuació 30
Actuació 31
Actuació 32
Actuació 33
Actuació 34
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 37
Actuació 38
Actuació 39
Actuació 40
Actuació 41
Actuació 42
Actuació 43
Actuació 45
Actuació 46
Actuació 47
Actuació 48
Actuació 49
Actuació 50

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
8,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
30,000
6,000
15,000
10,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
140,000
6,000
5,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
3,000
20,000
25,000
15,000
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
20,000
40,000

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
8,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
30,000
6,000
15,000
10,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
140,000
6,000
5,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
3,000
20,000
25,000
15,000
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
20,000
40,000
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&
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)
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)
)
)
)
)
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59
60
61
62
63
64
65
66

Pàg.:

'DWD12/07/21

Actuació 51
Actuació 52
Actuació 53
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 58
Actuació 59
Actuació 61
Actuació 79
Actuació 81
Actuació 83
Actuació 84
Actuació 85
Actuació 86
Actuació 87

45,000
10,000
18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
8,000
10,000
8,000
17,000
6,000
4,000
13,000
14,000

45,000
10,000
18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
8,000
10,000
8,000
17,000
6,000
4,000
13,000
14,000
TOTAL AMIDAMENT

2

P2146-DJ4M
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Text

Actuació 1
Actuació 2
Actuació 3
Actuació 4
Actuació 5
Actuació 6
Actuació 7
Actuació 8
Actuació 9
Actuació 10
Actuació 11
Actuació 12
Actuació 13
Actuació 14
Actuació 15
Actuació 16
Actuació 17
Actuació 18
Actuació 21
Actuació 22
Actuació 23
Actuació 24
Actuació 25
Actuació 26
Actuació 27
Actuació 28
Actuació 29
Actuació 30
Actuació 31
Actuació 33
Actuació 34
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 37

m2

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

2
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1.095,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió
Tipus

[C]

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
4,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
30,000
6,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
140,000
6,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
4,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
30,000
6,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
140,000
6,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
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AMIDAMENTS
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Pàg.:

'DWD12/07/21

Actuació 38
Actuació 39
Actuació 40
Actuació 41
Actuació 42
Actuació 43
Actuació 45
Actuació 46
Actuació 47
Actuació 48
Actuació 49
Actuació 50
Actuació 51
Actuació 52
Actuació 53
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 58
Actuació 59
Actuació 60
Actuació 61
Actuació 81
Actuació 83
Actuació 85
Actuació 86
Actuació 87

3,000
10,000
25,000
7,500
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
10,000
40,000
45,000
10,000
18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
120,000
8,000
8,000
17,000
4,000
13,000
14,000

3,000
10,000
25,000
7,500
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
10,000
40,000
45,000
10,000
18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
120,000
8,000
8,000
17,000
4,000
13,000
14,000
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

AMIDAMENTS
9

Actuació 52
Actuació 58
11 Actuació 81

5

P930-B3H7

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3

P2148-49L5
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

m

Text

20

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

Actuació 31
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 85
Actuació 87

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
10,000
20,000
10,000
5,000
35,000
5,000
2,000
10,000

&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'

22
23

TOTAL Fórmula

3,000
10,000
20,000
10,000
5,000
35,000
5,000
2,000
10,000

21

24

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TOTAL AMIDAMENT
4

P21R1-92JP
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

Text

Actuació 6
Actuació 9
Actuació 24
Actuació 26
Actuació 34
Actuació 42
Actuació 43
Actuació 47

u

35

100,000

36
37

Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques
Tipus

[C]

1,000
2,000
8,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000

[D]

[E]

[F]

38

TOTAL Fórmula

1,000
2,000
8,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000

&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'

39

(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
(85

40
41
42
43
44
45
46
47

Text

Actuació 1
Actuació 2
Actuació 3
Actuació 4
Actuació 5
Actuació 6
Actuació 7
Actuació 8
Actuació 9
Actuació 10
Actuació 11
Actuació 12
Actuació 13
Actuació 14
Actuació 15
Actuació 16
Actuació 17
Actuació 18
Actuació 21
Actuació 22
Actuació 23
Actuació 24
Actuació 25
Actuació 26
Actuació 27
Actuació 28
Actuació 29
Actuació 30
Actuació 31
Actuació 33
Actuació 34
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 37
Actuació 38
Actuació 39
Actuació 40
Actuació 41
Actuació 42
Actuació 43
Actuació 45
Actuació 46
Actuació 47
Actuació 48
Actuació 49
Actuació 50
Actuació 51

m3

4

1,000 & ' ( )
2,000 & ' ( )
1,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

19

1.137,500

1,000
2,000
1,000

10

18

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

'DWD12/07/21

22,000

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
4,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
30,000
6,000
15,000
30,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
15,000
30,000
50,000
6,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
3,000
10,000
25,000
7,500
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
10,000
40,000
25,000

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,050
1,050
1,200
0,300
2,700
4,650
2,250
0,600
1,200
2,250
1,500
1,800
0,900
3,000
1,500
2,250
4,500
0,900
2,250
4,500
0,750
9,000
2,400
1,200
0,300
2,250
4,500
7,500
0,900
0,900
2,400
0,750
2,250
6,750
0,450
1,500
3,750
1,125
0,150
0,450
1,500
1,500
2,250
0,450
1,500
6,000
3,750
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AMIDAMENTS
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Pàg.:

'DWD12/07/21

Actuació 52
Actuació 53
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 58
Actuació 59
Actuació 61
Actuació 81
Actuació 83
Actuació 85
Actuació 86
Actuació 87

10,000
18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
8,000
8,000
17,000
4,000
13,000
14,000

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

1,500
2,700
1,200
1,200
2,250
0,600
2,250
1,500
1,200
1,200
2,550
0,600
1,950
2,100
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&
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&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

5
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT
8

P9E1-DMT1
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8

TOTAL AMIDAMENT

9

129,375

10

6

P992-4IEG

Num.

u

Text

Escocell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, amb un cantell
rom, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

11

Tipus

14

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

12
13
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Actuació 5
Actuació 6
Actuació 8
Actuació 10
Actuació 12
Actuació 13
Actuació 14
Actuació 15
Actuació 16
Actuació 18
Actuació 21
Actuació 25
Actuació 31
Actuació 45
Actuació 49
Actuació 52
Actuació 53
Actuació 61

6,000
5,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
1,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000
3,000
2,000
4,000
2,000

6,000
5,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
1,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000
3,000
2,000
4,000
2,000

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TOTAL AMIDAMENT

47,000

35
36

7

P967-E9VC

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Text

Actuació 31
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 85
Actuació 87

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

37

Tipus

41

[C]

3,000
10,000
20,000
10,000
5,000
35,000
5,000
2,000
10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,000
10,000
20,000
10,000
5,000
35,000
5,000
2,000
10,000

&
&
&
&
&
&
&
&
&
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'
'
'
'
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(
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(
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(
(
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)
)
)
)
)
)
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38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Text

Actuació 1
Actuació 2
Actuació 3
Actuació 4
Actuació 5
Actuació 6
Actuació 7
Actuació 8
Actuació 9
Actuació 10
Actuació 11
Actuació 12
Actuació 13
Actuació 14
Actuació 15
Actuació 16
Actuació 17
Actuació 18
Actuació 19
Actuació 20
Actuació 21
Actuació 22
Actuació 23
Actuació 24
Actuació 25
Actuació 26
Actuació 27
Actuació 28
Actuació 29
Actuació 30
Actuació 31
Actuació 32
Actuació 33
Actuació 34
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 37
Actuació 38
Actuació 39
Actuació 40
Actuació 41
Actuació 42
Actuació 43
Actuació 45
Actuació 46
Actuació 47
Actuació 48
Actuació 49
Actuació 50
Actuació 51
Actuació 52

m2

6

100,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, llosa de formigó o llamborda, classe 1a, preu alt, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
Tipus

[C]

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
8,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
30,000
6,000
15,000
10,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
50,000
6,000
5,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
3,000
20,000
25,000
15,000
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
20,000
40,000
45,000
10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
8,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
30,000
6,000
15,000
10,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
50,000
6,000
5,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
3,000
20,000
25,000
15,000
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
20,000
40,000
45,000
10,000
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AMIDAMENTS
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Pàg.:
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Actuació 53
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 58
Actuació 59
Actuació 61
Actuació 79
Actuació 81
Actuació 83
Actuació 84
Actuació 85
Actuació 86
Actuació 87
PREVISSIÓ MATERIAL
APROFITABLE

18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
8,000
10,000
8,000
17,000
6,000
4,000
13,000
14,000
-150,000

18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
8,000
10,000
8,000
17,000
6,000
4,000
13,000
14,000
-150,000

1,000

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

7
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT
13

F2R3UH05
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TOTAL AMIDAMENT

855,000

12
13

9

P9G8-F6Y8

Num.
1

m2

Text

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIa+E, de 20 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars color

14

Tipus

17

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

15
16
18

Actuació 60

70,000

70,000 & ' ( )

19
20

TOTAL AMIDAMENT
10

PDK1-DXA5
Num.

u

Text

70,000

21

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

22
23
24
25

TOTAL Fórmula

26
1

Actuació 70

1,000

1,000 & ' ( )

27
28

TOTAL AMIDAMENT
11

PA000001
Num.

ut

Text

1,000

29
30

PA col·locació tapa a nou nivell
Tipus

[C]

31
[D]

[E]

[F]

32

TOTAL Fórmula

33
1

Previssió

20,000

20,000 & ' ( )

34
35

TOTAL AMIDAMENT

20,000

36
37

12

PA000002
Num.

Text

ut

PA desmuntatge i recol·locació de qualsevol element de mobiliari urbà tal com pilones, papereres, jardineres,
senyals, etc.

38

Tipus

40

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

39
41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Actuació 22
Actuació 24
Actuació 28
Actuació 30
Actuació 50
Actuació 51
Actuació 60
Actuació 76
Actuació 80
Actuació 82

2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
4,000
2,000
4,000

2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
4,000
2,000
4,000

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
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'
'
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'
'
'
'
'
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

m3

Text

DEMOLICIÓ PAVIMENT PANOT
Actuació 1
Actuació 2
Actuació 3
Actuació 4
Actuació 5
Actuació 6
Actuació 7
Actuació 8
Actuació 9
Actuació 10
Actuació 11
Actuació 12
Actuació 13
Actuació 14
Actuació 15
Actuació 16
Actuació 17
Actuació 18
Actuació 19
Actuació 20
Actuació 21
Actuació 22
Actuació 23
Actuació 24
Actuació 25
Actuació 26
Actuació 27
Actuació 28
Actuació 29
Actuació 30
Actuació 31
Actuació 32
Actuació 33
Actuació 34
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 37
Actuació 38
Actuació 39
Actuació 40
Actuació 41
Actuació 42
Actuació 43
Actuació 45
Actuació 46
Actuació 47
Actuació 48
Actuació 49
Actuació 50
Actuació 51

8

22,000

Transport i descàrrega d’escombreries a dipòsit autoritzat amb contenidor, inclou cànon d'abocament i certificat
d'abocament. Amidat sobre perfil
Tipus

[C]

[D]

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
8,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
30,000
6,000
15,000
10,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
140,000
6,000
5,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
3,000
20,000
25,000
15,000
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
20,000
40,000
45,000

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

0,350
0,350
0,400
0,100
0,900
1,550
0,750
0,400
0,400
0,750
0,500
0,600
0,300
1,000
0,500
0,750
1,500
0,300
0,750
0,500
0,750
3,000
0,250
3,000
0,800
0,400
0,100
1,500
1,500
7,000
0,300
0,250
0,300
0,800
0,250
0,750
2,250
0,150
1,000
1,250
0,750
0,050
0,150
0,500
0,500
0,750
0,150
1,000
2,000
2,250
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AMIDAMENTS
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Actuació 52
Actuació 53
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 58
Actuació 59
Actuació 61
Actuació 79
Actuació 81
Actuació 83
Actuació 84
Actuació 85
Actuació 86
Actuació 87
Previssió Material Aprofitable
DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ
Actuació 1
Actuació 2
Actuació 3
Actuació 4
Actuació 5
Actuació 6
Actuació 7
Actuació 8
Actuació 9
Actuació 10
Actuació 11
Actuació 12
Actuació 13
Actuació 14
Actuació 15
Actuació 16
Actuació 17
Actuació 18
Actuació 21
Actuació 22
Actuació 23
Actuació 24
Actuació 25
Actuació 26
Actuació 27
Actuació 28
Actuació 29
Actuació 30
Actuació 31
Actuació 33
Actuació 34
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 37
Actuació 38
Actuació 39
Actuació 40
Actuació 41
Actuació 42
Actuació 43
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9

10,000
18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
8,000
10,000
8,000
17,000
6,000
4,000
13,000
14,000
-150,000

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

0,500
0,900
0,400
0,400
0,750
0,200
0,750
0,500
0,400
0,500
0,400
0,850
0,300
0,200
0,650
0,700
-7,500
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&
&
&
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(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
4,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
300,000
6,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
150,000
6,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
3,000
10,000
25,000
7,500
1,000
3,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,700
0,700
0,800
0,200
1,800
3,100
1,500
0,400
0,800
1,500
1,000
1,200
0,600
2,000
1,000
1,500
30,000
0,600
1,500
6,000
0,500
6,000
1,600
0,800
0,200
3,000
3,000
15,000
0,600
0,600
1,600
0,500
1,500
4,500
0,300
1,000
2,500
0,750
0,100
0,300
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AMIDAMENTS
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
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Actuació 45
Actuació 46
Actuació 47
Actuació 48
Actuació 49
Actuació 50
Actuació 51
Actuació 52
Actuació 53
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 58
Actuació 59
Actuació 60
Actuació 61
Actuació 81
Actuació 83
Actuació 85
Actuació 86
Actuació 87
DEMOLICIÓ DE VORADA
Actuació 31
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 85
Actuació 87

10,000
10,000
15,000
3,000
10,000
40,000
45,000
10,000
18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
120,000
8,000
8,000
17,000
4,000
13,000
14,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

3,000
10,000
20,000
10,000
5,000
35,000
5,000
2,000
10,000

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
TOTAL AMIDAMENT

14

F2RA85A0

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

m3

Text

DEMOLICIÓ PAVIMENT PANOT
Actuació 1
Actuació 2
Actuació 3
Actuació 4
Actuació 5
Actuació 6
Actuació 7
Actuació 8
Actuació 9
Actuació 10
Actuació 11
Actuació 12
Actuació 13
Actuació 14
Actuació 15
Actuació 16
Actuació 17

10

1,000
1,000
1,500
0,300
1,000
4,000
4,500
1,000
1,800
0,800
0,800
1,500
0,400
1,500
1,000
12,000
0,800
0,800
1,700
0,400
1,300
1,400

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

0,120
0,400
0,800
0,400
0,200
1,400
0,200
0,080
0,400

&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

193,000

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000
8,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
30,000

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

0,350
0,350
0,400
0,100
0,900
1,550
0,750
0,400
0,400
0,750
0,500
0,600
0,300
1,000
0,500
0,750
1,500

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(85
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AMIDAMENTS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Actuació 18
Actuació 19
Actuació 20
Actuació 21
Actuació 22
Actuació 23
Actuació 24
Actuació 25
Actuació 26
Actuació 27
Actuació 28
Actuació 29
Actuació 30
Actuació 31
Actuació 32
Actuació 33
Actuació 34
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 37
Actuació 38
Actuació 39
Actuació 40
Actuació 41
Actuació 42
Actuació 43
Actuació 45
Actuació 46
Actuació 47
Actuació 48
Actuació 49
Actuació 50
Actuació 51
Actuació 52
Actuació 53
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 58
Actuació 59
Actuació 61
Actuació 79
Actuació 81
Actuació 83
Actuació 84
Actuació 85
Actuació 86
Actuació 87
Previssió Material Aprofitable
DEMOLICIÓ DE BASE DE FORMIGÓ
Actuació 1
Actuació 2
Actuació 3
Actuació 4
Actuació 5
Actuació 6
Actuació 7

Pàg.:

'DWD12/07/21
6,000
15,000
10,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
140,000
6,000
5,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
3,000
20,000
25,000
15,000
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
20,000
40,000
45,000
10,000
18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
8,000
10,000
8,000
17,000
6,000
4,000
13,000
14,000
-150,000

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

0,300
0,750
0,500
0,750
3,000
0,250
3,000
0,800
0,400
0,100
1,500
1,500
7,000
0,300
0,250
0,300
0,800
0,250
0,750
2,250
0,150
1,000
1,250
0,750
0,050
0,150
0,500
0,500
0,750
0,150
1,000
2,000
2,250
0,500
0,900
0,400
0,400
0,750
0,200
0,750
0,500
0,400
0,500
0,400
0,850
0,300
0,200
0,650
0,700
-7,500

7,000
7,000
8,000
2,000
18,000
31,000
15,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,700
0,700
0,800
0,200
1,800
3,100
1,500

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

11
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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AMIDAMENTS
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Actuació 8
Actuació 9
Actuació 10
Actuació 11
Actuació 12
Actuació 13
Actuació 14
Actuació 15
Actuació 16
Actuació 17
Actuació 18
Actuació 21
Actuació 22
Actuació 23
Actuació 24
Actuació 25
Actuació 26
Actuació 27
Actuació 28
Actuació 29
Actuació 30
Actuació 31
Actuació 33
Actuació 34
Actuació 35
Actuació 36
Actuació 37
Actuació 38
Actuació 39
Actuació 40
Actuació 41
Actuació 42
Actuació 43
Actuació 45
Actuació 46
Actuació 47
Actuació 48
Actuació 49
Actuació 50
Actuació 51
Actuació 52
Actuació 53
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 58
Actuació 59
Actuació 60
Actuació 61
Actuació 81
Actuació 83
Actuació 85
Actuació 86
Actuació 87
DEMOLICIÓ DE VORADA
Actuació 31
Actuació 35

Pàg.:

'DWD12/07/21
4,000
8,000
15,000
10,000
12,000
6,000
20,000
10,000
15,000
300,000
6,000
15,000
60,000
5,000
60,000
16,000
8,000
2,000
30,000
30,000
150,000
6,000
6,000
16,000
5,000
15,000
45,000
3,000
10,000
25,000
7,500
1,000
3,000
10,000
10,000
15,000
3,000
10,000
40,000
45,000
10,000
18,000
8,000
8,000
15,000
4,000
15,000
10,000
120,000
8,000
8,000
17,000
4,000
13,000
14,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

3,000
10,000

0,200
0,200

0,400
0,800
1,500
1,000
1,200
0,600
2,000
1,000
1,500
30,000
0,600
1,500
6,000
0,500
6,000
1,600
0,800
0,200
3,000
3,000
15,000
0,600
0,600
1,600
0,500
1,500
4,500
0,300
1,000
2,500
0,750
0,100
0,300
1,000
1,000
1,500
0,300
1,000
4,000
4,500
1,000
1,800
0,800
0,800
1,500
0,400
1,500
1,000
12,000
0,800
0,800
1,700
0,400
1,300
1,400
0,200
0,200

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

12
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

0,120 & ' ( )
0,400 & ' ( )
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AMIDAMENTS
135
136
137
138
139
140
141

Pàg.:

'DWD12/07/21

Actuació 36
Actuació 54
Actuació 55
Actuació 56
Actuació 57
Actuació 85
Actuació 87

20,000
10,000
5,000
35,000
5,000
2,000
10,000

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,800
0,400
0,200
1,400
0,200
0,080
0,400

TOTAL AMIDAMENT
15

PA000005
Num.
1

ut

&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(

13
)
)
)
)
)
)
)

AMIDAMENTS
17

Actuació 78
Actuació 80
19 Actuació 82

Tipus

Intervenció en actuacions agrupades

[C]

[D]

2

193,000

P2146-DJ38
Num.

[F]

3,000

2

TOTAL Fórmula

3
4

3,000 & ' ( )

5

TOTAL AMIDAMENT
16

PA000008
Num.
1

PA

Text

Tipus

Previssió protecció serveis

SS000001
Num.
1

7
8

PAJ per a afectacions a serveis existents
[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

PA

9

TOTAL Fórmula

10
11

1,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

17

6

3,000

12
13

1,000

Tipus

Pressupost annex Estudi Seguretat i
Salut

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
02

TOTAL Fórmula

3

F219UX41
Num.
1

1,000

2
4

PRESSUPOST VNG
ACTUACIONS LOT2

5
6
7

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Text

Actuació 44
Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 68
Actuació 69
Actuació 70
Actuació 71
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 76
Actuació 77

m

Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 70
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80

[C]

[D]

[C]

18,000
8,000
4,000
8,000
8,000
10,000
20,000
20,000
16,000
26,000
18,000
48,000
9,000
10,000
10,000
8,000

[D]

[E]

[F]

m2

Text

Tipus

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(85

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Text

Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 70
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80

m2

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

96,000

Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats
a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Actuació 44
Actuació 68
Actuació 69
Actuació 71
Actuació 76
Actuació 80
Actuació 82

P2146-DJ4M

TOTAL Fórmula

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

[C]

[D]

36,000
15,000
10,000
12,000
190,000
32,000
270,000

2,000
2,000
2,000
1,000
0,500
2,000
2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

72,000
30,000
20,000
12,000
95,000
64,000
540,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

18,000
8,000
4,000
8,000
8,000
10,000
20,000
20,000
16,000
26,000
18,000
48,000
9,000
10,000
10,000
8,000

[F]

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

3

P214W-FEMB

Tipus

1,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

1

Text

291,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

PAJ en concepte de seguretat i salut del Lot 1 tal i com es desglossa en l'annex corresponent

Text

Obra
Capítol

m2

14

16,000 & ' ( )
24,000 & ' ( )
10,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

1
[E]

16,000
24,000
10,000

18

Mitja jornada equips de jardineria per tallar arrels

Text

Pàg.:

'DWD12/07/21

&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

833,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió
Tipus

[C]

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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AMIDAMENTS

Pàg.:

'DWD12/07/21

15

AMIDAMENTS
13

TOTAL AMIDAMENT

14

96,000

15

5

P2241-52SQ
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

m2

Text

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 90% PM
Tipus

Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 70
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

16
17

TOTAL Fórmula

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

18

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

19

8

P9H5-E832
Num.
1
2
3
4
5
7

96,000

8

6

P930-B3H7

Num.

m3

Text

9

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

[E]

[F]

10
11
12

TOTAL Fórmula

13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 70
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80

0,400
0,400
0,400
0,400
1,200
0,800
1,800
4,000
2,000
1,000
0,400
6,000
0,400

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

9

Num.
1
2
3
4
5
6
8

19,200

9

7

P9L1-E98C
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Text

Actuació 44
Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 68
Actuació 69
Actuació 70
Actuació 71
Actuació 72
Actuació 73

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2
Tipus

[C]

[D]

[E]

36,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
15,000
10,000
4,000
12,000
9,000
20,000

2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000

0,000

[F]

10
11

TOTAL Fórmula

0,000
2,000
4,000
2,000
4,000
6,000
30,000
20,000
4,000
12,000
18,000
40,000

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

12

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(85

10,000
5,000
190,000
2,000
30,000
32,000
270,000

13
14
15
16
17
18
19

10

t

Text

2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000

20,000
10,000
380,000
2,000
60,000
64,000
540,000

Tipus

t

Text

PA000001

ut

'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

1.218,000

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

36,000
2,000
2,000
15,000
1,000
9,000
20,000
10,000
5,000
190,000
30,000
32,000
270,000

0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070

2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400

6,048
0,336
0,336
2,520
0,168
1,512
3,360
1,680
0,840
31,920
5,040
5,376
45,360

TOTAL AMIDAMENT

104,496

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Tipus

Actuació 44
Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 68
Actuació 69
Actuació 70
Actuació 71
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 76
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80
Actuació 82

&
&
&
&
&
&
&

16

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt,
amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Actuació 44
Actuació 63
Actuació 66
Actuació 68
Actuació 69
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 76
Actuació 78
Actuació 80
Actuació 82

P9H5-E877

7

TOTAL AMIDAMENT

Actuació 74
Actuació 75
Actuació 76
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80
Actuació 82

TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

'DWD12/07/21

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

36,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
15,000
10,000
4,000
12,000
9,000
20,000
10,000
5,000
190,000
2,000
30,000
32,000
270,000

0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

4,500
0,250
0,250
0,250
0,250
0,750
1,875
1,250
0,500
1,500
1,125
2,500
1,250
0,625
23,750
0,250
3,750
4,000
33,750

TOTAL AMIDAMENT

82,375

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

PA col·locació tapa a nou nivell
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AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:

'DWD12/07/21
Tipus

pREVISSIÓ

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

PA000005
Num.
1

ut

Text

Intervenció en actuacions agrupades

[C]

[D]

PA000007
Num.
1

ut

Text

[F]

1,000

Intervenció en actuacions agrupades

[C]

F2R3UH05
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

m3

Text

DEMOLICIÓ MANUAL MBC
Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 70
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80
DEMOLICIÓ BASE FORMIGÓ
Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 70
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80
FRESSAT MECÀNIC
Actuació 44
Actuació 68
Actuació 69
Actuació 71

Num.
1

1,000

2
3
4

[E]

[F]

1,000

TOTAL Fórmula

5
6

1,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

13

7
8

1,000

9
10

Transport i descàrrega d’escombreries a dipòsit autoritzat amb contenidor, inclou cànon d'abocament i certificat
d'abocament. Amidat sobre perfil
Tipus

[C]

F2RA85A0

[D]

[E]

[F]

m3

TOTAL Fórmula

1,000 & ' ( )

[D]

0,020
0,120
0,120

11
12

TOTAL Fórmula

13
14

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,200
0,200
0,200
0,200
0,600
0,400
0,900
2,000
1,000
0,500
0,200
3,000
0,200

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,300
0,300
0,300
0,300
0,900
0,600
1,350
3,000
1,500
0,750
0,300
4,500
0,300

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

36,000
15,000
10,000
12,000

0,120
0,120
0,120
0,050

4,320
1,800
1,200
0,600

&
&
&
&

'
'
'
'

(
(
(
(

)
)
)
)
(85

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Text

71,960

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

DEMOLICIÓ MANUAL MBC
Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 70
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80
DEMOLICIÓ BASE FORMIGÓ
Actuació 62
Actuació 63
Actuació 64
Actuació 66
Actuació 67
Actuació 70
Actuació 72
Actuació 73
Actuació 74
Actuació 75
Actuació 77
Actuació 78
Actuació 80
FRESSAT MECÀNIC
Actuació 44
Actuació 68
Actuació 69
Actuació 71
Actuació 76
Actuació 80
Actuació 82

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

0,200
0,200
0,200
0,200
0,600
0,400
0,900
2,000
1,000
0,500
0,200
3,000
0,200

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
4,000
9,000
20,000
10,000
5,000
2,000
30,000
2,000

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

0,300
0,300
0,300
0,300
0,900
0,600
1,350
3,000
1,500
0,750
0,300
4,500
0,300

36,000
15,000
10,000
12,000
190,000
32,000
270,000

0,120
0,120
0,120
0,050
0,020
0,120
0,120

4,320
1,800
1,200
0,600
3,800
3,840
32,400
TOTAL AMIDAMENT

15

SS000002
Num.
1

PA

Text

Pressupost annex Estudi Seguretat i
Salut

18

3,800 & ' ( )
3,840 & ' ( )
32,400 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

Jornada equip de senyalització vial
Tipus

190,000
32,000
270,000

15,000

TOTAL AMIDAMENT
12

Actuació 76
Actuació 80
36 Actuació 82
35

14
[E]

Pàg.:

'DWD12/07/21

34

TOTAL Fórmula

Mitja jornada equips de jardineria per tallar arrels
Tipus

AMIDAMENTS

15,000 & ' ( )
TOTAL AMIDAMENT

11

17

TOTAL Fórmula

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

71,960

PAJ en concepte de seguretat i salut del Lot 2 tal i com es desglossa en l'annex corresponent
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

1,000 & ' ( )

TOTAL AMIDAMENT

1,000

(85
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AMIDAMENTS

'DWD12/07/21

Pàg.:

19

(85
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 12/07/21

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

1

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m2

Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x4 cm, llosa de
formigó o llamborda, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

30,29

855,000

25.897,95 20,73 20,73

2 P2146-DJ4M

m2

Demolició
de
paviment
de
formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre
camió

13,60

1.233,500

16.775,60 13,43 34,16

3 P2146-DJ3F

m2

Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària, amb compressor
i càrrega sobre camió

12,32

1.095,000

13.490,40 10,80 44,96

4 P930-B3H7

m3

Base per a paviment de formigó
d'ús
no
estructural
de
resistència
a
compressió15
N/mm2,
consistència
tova
i
grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/B/40, abocat des
de camió amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat

89,32

148,575

13.270,72 10,62 55,58

Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents
de construcció
o
demolició,
amb
codi
170904
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25

Transport
i
descàrrega
d’escombreries
a
dipòsit
autoritzat
amb
contenidor,
inclou
cànon
d'abocament
i
certificat d'abocament. Amidat
sobre perfil

30,99

Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
base PMB 10/40-70(BM-1) S MAM
de
mòdul
alt,
amb
betum
modificat,
de
granulometria
semidensa per a capa base i
granulat
calcari,
estesa
i
compactada

66,79

Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb
betum
modificat,
de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada

65,47

Fresatge
en
encaixos
de
paviments, d'1 a 5 cm de gruix,
de paviments
asfàltics,
amb
escombrat, talls i acabats a
tapes i reixes i càrrega de
runa sobre camió o contenidor

4,21

6 F2R3UH05

7 P9H5-E832

8 P9H5-E877

9 F219UX41

m3

m3

t

t

m2

Pàg.:

2

Màscara: * (Ordenació per import)

1 P9E1-DMT1

5 F2RA85A0

Data: 12/07/21

264,960

264,960

104,496

82,375

833,000

8.544,96

8.211,11

6.979,29

5.393,09

3.506,93

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

10 P967-E9VC

m

Vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada
per a vianants A1 de 20x14 cm
segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent
a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

30,45

100,000

3.045,00

2,44 84,14

11 P992-4IEG

u

Escocell de 92x92 cm i 20 cm de
fondària, amb 4 peces de morter
de ciment de 100x20x8 cm, amb
un cantell rom, rejuntades amb
morter de ciment blanc, calç i
sorra de marbre i col·locat
sobre
base
de
formigó
no
estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

54,74

47,000

2.572,78

2,06 86,20

12 P214W-FEMB

m

Tall en paviment de formigó de
15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

8,60

291,000

2.502,60

2,00 88,21

13 P9G8-F6Y8

m2

Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIa+E,
de
20
cm
de
gruix,
de
consistència
fluïda
i
un
contingut
en
fibres
d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària
màxima del granulat 12 mm,
escampat des de camió, estesa i
vibratge
mecànic,
remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols
de quars color

33,51

70,000

2.345,70

1,88 90,08

14 SS000001

PA

PAJ en concepte de seguretat i
salut del Lot 1 tal i com es
desglossa
en
l'annex
corresponent

2.260,31

1,000

2.260,31

1,81 91,89

15 PA000007

ut

Jornada equip de senyalització
vial

1.950,00

1,000

1.950,00

1,56 93,45

16 PA000005

ut

Mitja
jornada
equips
de
jardineria per tallar arrels

450,00

4,000

1.800,00

1,44 94,89

17 P2146-DJ38

m2

Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix
i
fins
a
0,6
m
d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

18,41

96,000

1.767,36

1,41 96,31

18 SS000002

PA

PAJ en concepte de seguretat i
salut del Lot 2 tal i com es
desglossa
en
l'annex
corresponent

1.065,70

1,000

1.065,70

0,85 97,16

19 PA000001

ut

PA
col·locació
nivell

nou

25,00

35,000

875,00

0,70 97,86

20 PA000002

ut

PA desmuntatge i recol·locació
de
qualsevol
element
de
mobiliari urbà tal com pilones,
papereres, jardineres, senyals,
etc.

25,00

22,000

550,00

0,44 98,30

6,84 62,42

6,57 68,99

5,59 74,58

4,32 78,90

2,81 81,71

EUR

tapa

a

EUR

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 12/07/21

Pàg.:

3

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

21 P21R1-92JP

u

Trituració de soca soterrada de
<= 60 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de
soques

24,14

22,000

531,08

0,43 98,73

22 PA000008

PA

PAJ per a afectacions a serveis
existents

500,00

1,000

500,00

0,40 99,13

23 P2148-49L5

m

Demolició de vorada col·locada
sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

4,89

100,000

489,00

0,39 99,52

24 P9L1-E98C

m2

Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa
catiònica
tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

0,25

1.218,000

304,50

0,24 99,76

25 P2241-52SQ

m2

Repàs i piconatge de sòl de
rasa de més d'1,5 i menys de 2
m d'amplària, amb compactació
del 90% PM

2,27

96,000

217,92

0,17 99,94

26 PDK1-DXA5

u

Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250
segons
norma
UNE-EN
124,
col·locat amb morter

77,59

1,000

77,59

0,06100,00

TOTAL:

124.924,59 100,00

EUR

Quadre de preus nº1
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data:

12/07/21

Pàg.:

1

P-1

F219UX41

m2

Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb
escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

4,21

€

P-2

F2R3UH05

m3

Transport i descàrrega d’escombreries a dipòsit autoritzat amb contenidor, inclou cànon
d'abocament i certificat d'abocament. Amidat sobre perfil
(TRENTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

30,99

€

P-3

F2RA85A0

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

32,25

€

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

18,41

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

12,32

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P2146-DJ38

P2146-DJ3F

P2146-DJ4M

P2148-49L5

P214W-FEMB

P21R1-92JP

m2

m2

m2

m

m

u

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

13,60

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

4,89

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

8,60

Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

24,14

€

P-15

P9G8-F6Y8

m2

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIa+E, de 20 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del
granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 7 kg/m2 de pols de quars color
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

33,51

€

P-16

P9H5-E832

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S
MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

66,79

€

P-17

P9H5-E877

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D,
amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

65,47

€

P-18

P9L1-E98C

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

0,25

€

P-19

PA000001

ut

PA col·locació tapa a nou nivell
(VINT-I-CINC EUROS)

25,00

€

P-20

PA000002

ut

PA desmuntatge i recol·locació de qualsevol element de mobiliari urbà tal com pilones,
papereres, jardineres, senyals, etc.
(VINT-I-CINC EUROS)

25,00

€

P-21

PA000005

ut

Mitja jornada equips de jardineria per tallar arrels
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

450,00

€

P-22

PA000007

ut

Jornada equip de senyalització vial
(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.950,00

€

P-23

PA000008

PA

PAJ per a afectacions a serveis existents
(CINC-CENTS EUROS)

500,00

€

P-24

PDK1-DXA5

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

77,59

€

P-25

SS000001

PA

PAJ en concepte de seguretat i salut del Lot 1 tal i com es desglossa en l'annex corresponent
(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

2.260,31

€

P-26

SS000002

PA

PAJ en concepte de seguretat i salut del Lot 2 tal i com es desglossa en l'annex corresponent
(MIL SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

1.065,70

€

€

€

P-11

P930-B3H7

m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

89,32

€

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

30,45

Escocell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x8
cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

54,74

u

30,29

€

2,27

P992-4IEG

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, llosa de formigó o llamborda, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 90% PM
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-13

2

m2

€

m2

m

Pàg.:

P9E1-DMT1

€

P2241-52SQ

P967-E9VC

12/07/21

P-14

€

P-10

P-12

Data:

€

€
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

P-11

F219UX41

Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments asfàltics, amb
escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Pàg.:

1

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07682

€

4,21000

€

B962-0GQZ

m

7,71750

€

€

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

B069-2A9P

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Altres conceptes

3,70563

€

30,99

B2RA7580

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

12,75000

€

18,24000

€
€

F2RA85A0

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25

B2RA85A0

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

32,25000
0,00000

€

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

18,41

€

18,41000

€

12,32

€

12,32000

€

P2146-DJ4M m2

P2148-49L5

m

P214W-FEM m

P21R1-92JP u

P967-E9VC

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

m3

m3

m

13,60

4,89

€

4,89000

€

8,60

€

8,60000

€

24,14

€

24,14000

€

2,27

€

2,27000

€

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

89,32

€

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40
Altres conceptes

72,78600

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 90% PM
Altres conceptes

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

P-14

€
€

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

P-13

P992-4IEG

u

30,45

€

Escocell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x8
cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

54,74

€

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08396

€

B069-2A9P

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,56250

€

B993-0GVF

m

Peces de morter de ciment, per a escocells, de 100x20x8 cm, amb un cantell rom
Altres conceptes

21,17520
25,91834

€
€

P9E1-DMT1 m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, llosa de formigó o llamborda, classe 1a,
preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

30,29

€

B055-067M

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,36561

€

B011-05ME

m3

Aigua

0,01750

€

B9E2-0HOR

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

7,71120
22,19569

€
€

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIa+E, de 20 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del
granulat 12 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 7 kg/m2 de pols de quars color

33,51

€

Altres conceptes
P-15

P9G8-F6Y8

m2

B060-2CGL

m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició IIIa+E

19,24230

€

B9G3-0HRU

t

Pols de quars color

11,15661
3,11109

€
€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S
MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

66,79

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de
mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa base i granulat
calcari
Altres conceptes

62,78000
4,01000

€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D,
amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

65,47

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
Altres conceptes

60,66000
4,81000

€

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5
kg/m2

0,25

€

Altres conceptes
P-16

P9H5-E832

t

B9H1-0HSF

P-17

€

€

t

P9H5-E877

t

t

€

16,53400

18,95005

B07L-1PY6
€

13,60000

Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de
soques
Altres conceptes

P2241-52SQ m2

P930-B3H7

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

2

B07L-1PYA

Transport i descàrrega d’escombreries a dipòsit autoritzat amb contenidor, inclou cànon
d'abocament i certificat d'abocament. Amidat sobre perfil

P2146-DJ3F m2

Pàg.:

€

m3

P2146-DJ38 m2

Data: 12/07/21

4,21

F2R3UH05

B069-2A9J

P-12

m2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 12/07/21

B9H1-0HTD

P-18

P9L1-E98C

t

m2

€

€
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B057-06IQ

P-19

PA000001

kg

ut

Data: 12/07/21

Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes

P-21

P-22

P-23

P-24

PA000002

PA000005

PA000007

PA000008

ut

ut

ut

PA

PDK1-DXA5 u

0,12000

3

€

0,13000

€

25,00
25,00000

€
€

25,00

€

25,00000

€

Sense descomposició

450,00
450,00000

€
€

Sense descomposició

1.950,00
1.950,00000

€
€

Sense descomposició

500,00
500,00000

€
€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

77,59

€

PA col·locació tapa a nou nivell
Sense descomposició

P-20

Pàg.:

PA desmuntatge i recol·locació de qualsevol element de mobiliari urbà tal com pilones,
papereres, jardineres, senyals, etc.
Sense descomposició
Mitja jornada equips de jardineria per tallar arrels

Jornada equip de senyalització vial

PAJ per a afectacions a serveis existents

BDD1-1KH1

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

58,16000

€

B07L-1PY6

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Altres conceptes

0,12794

€

19,30206

€

P-25

SS000001

PA

PAJ en concepte de seguretat i salut del Lot 1 tal i com es desglossa en l'annex corresponent
Sense descomposició

2.260,31
2.260,31000

€
€

P-26

SS000002

PA

PAJ en concepte de seguretat i salut del Lot 2 tal i com es desglossa en l'annex corresponent
Sense descomposició

1.065,70
1.065,70000

€
€

Pressupost
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PRESSUPOST

Data: 12/07/21

Obra

01

Pressupost VNG

Capítol

01

Actuacions LOT1

Pàg.:

1

PRESSUPOST

Data: 12/07/21

Pàg.:

2

1 P214W-FEMB m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 8)

8,60

291,000

2.502,60

2 P2146-DJ38

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 4)

18,41

96,000

1.767,36

3 F219UX41

m2

Fresatge en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de gruix, de paviments
asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i càrrega de
runa sobre camió o contenidor (P - 1)

4,21

833,000

3.506,93

1 P2146-DJ3F

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 5)

12,32

1.095,000

13.490,40

2 P2146-DJ4M

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

13,60

1.137,500

15.470,00

3 P2148-49L5

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

4,89

100,000

489,00

4 P2146-DJ4M

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 6)

13,60

96,000

1.305,60

4 P21R1-92JP

u

Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 9)

24,14

22,000

531,08

5 P2241-52SQ

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 90% PM (P - 10)

2,27

96,000

217,92

5 P930-B3H7

m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 11)

89,32

129,375

11.555,78

6 P930-B3H7

m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 11)

89,32

19,200

1.714,94

6 P992-4IEG

u

Escocell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de
ciment de 100x20x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter
de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió (P - 13)

54,74

47,000

2.572,78

7 P9L1-E98C

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 18)

0,25

1.218,000

304,50

8 P9H5-E832

t

66,79

104,496

6.979,29

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 12)

30,45

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 16)

9 P9H5-E877

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 17)

65,47

82,375

5.393,09

10 PA000001

ut

PA col·locació tapa a nou nivell (P - 19)

25,00

15,000

375,00

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, llosa de formigó o
llamborda, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 14)

30,29

11 PA000005

ut

Mitja jornada equips de jardineria per tallar arrels (P - 21)

12 PA000007

ut

Jornada equip de senyalització vial (P - 22)

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIa+E, de 20
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars color (P - 15)

33,51

13 F2R3UH05

m3

14 F2RA85A0

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 24)

77,59

15 SS000002

7 P967-E9VC

8 P9E1-DMT1

9 P9G8-F6Y8

10 PDK1-DXA5

m

m2

m2

u

100,000

855,000

70,000

1,000

3.045,00

25.897,95

2.345,70

ut

PA col·locació tapa a nou nivell (P - 19)

25,00

20,000

500,00

12 PA000002

ut

PA desmuntatge i recol·locació de qualsevol element de mobiliari urbà
tal com pilones, papereres, jardineres, senyals, etc. (P - 20)

25,00

22,000

550,00

13 F2R3UH05

m3

Transport i descàrrega d’escombreries a dipòsit autoritzat amb
contenidor, inclou cànon d'abocament i certificat d'abocament. Amidat
sobre perfil (P - 2)

30,99

193,000

5.981,07

14 F2RA85A0

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

32,25

193,000

6.224,25

15 PA000005

ut

Mitja jornada equips de jardineria per tallar arrels (P - 21)

450,00

3,000

1.350,00

16 PA000008

PA

PAJ per a afectacions a serveis existents (P - 23)

500,00

1,000

500,00

17 SS000001

PA

PAJ en concepte de seguretat i salut del Lot 1 tal i com es desglossa
en l'annex corresponent (P - 25)

2.260,31

1,000

2.260,31

Capítol

01.01

1,000

450,00

1,000

1.950,00

Transport i descàrrega d’escombreries a dipòsit autoritzat amb
contenidor, inclou cànon d'abocament i certificat d'abocament. Amidat
sobre perfil (P - 2)

30,99

71,960

2.230,04

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

32,25

71,960

2.320,71

PA

PAJ en concepte de seguretat i salut del Lot 2 tal i com es desglossa
en l'annex corresponent (P - 26)

1.065,70

1,000

1.065,70

77,59

11 PA000001

TOTAL

450,00
1.950,00

TOTAL

Capítol

01.02

32.083,68

92.840,91

Obra

01

Pressupost VNG

Capítol

02

Actuacions LOT2

EUR

EUR

Resum del pressupost
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 12/07/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Actuacions LOT1
92.840,91
Capítol
01.02
Actuacions LOT2
32.083,68
Obra
01
Pressupost VNG
124.924,59
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
124.924,59
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost VNG

124.924,59
124.924,59

euros

Últim full
Projecte per al manteniment i millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú

3URMHFWHSHUDOPDQWHQLPHQWLPLOORUDGHODYLDS~EOLFDD9LODQRYDLOD*HOWU~

3jJ

35(6683267' (;(&8&,Ï3(5&2175$&7(



35(6683267' (;(&8&,Ï0$7(5,$/



'HVSHVHV*HQHUDOV62%5(



%DQDILFL,QGXVWULDO62%5(



6XEWRWDO



,9$62%5(



¼



727$/35(66832673(5&2175$&7(

$TXHVWSUHVVXSRVWG H[HFXFLySHUFRQWUDFWHSXMDD

&(176(7$17$1280,/98,7&(1766(7$17$98,7(8526$0%125$17$75(6&Ê17,06

