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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA
1. ANTECEDENTS

4. ESTAT ACTUAL

Es redacta la present memòria valorada des del servei tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament de

Els àmbits on es fan les actuacions els trobem en els següents vials:

l’Escala, amb la finalitat de determinar i definir les obres de millora de voreres en diversos carrers



Carrer de l’Estepa Negra (trams parcials).

a la zona de Riells de Dalt, del municipi de L’Escala. Es pretén millorar la circulació dels vianants



Carrer del Roure (trams parcials).

a les zones mes afectades dins l’àmbit d’actuació.



Carrer de les Oliveres (trams parcials).



Carrer Mallols (tram entre Carrer Roure – Carrer Estepa Negra).



Carrer de l’Om (trams parcials).

2. PROMOTOR

Vèrtex 1 (nord est). Intersecció del C/Estepa Negra amb C/dels Mallols.

El promotor de les obres és l’Ajuntament de l’Escala, amb NIF P-1706800-H, i domicili al carrer

UTM:

Pintor Massanet, núm. 34, de l’Escala.

X:511631; Y:4661539

Vèrtex 2 (nord oest). Intersecció del C/del Roure amb C/dels Mallols.
UTM:

3. OBJECTE DEL PROJECTE

X:511566; Y:4661525

Vèrtex 3 (sud est). Intersecció del C/Estepa Negra amb C/de les Oliveres.
UTM:

La present memòria valorada es redacta ja que es una de les propostes aprovades en els

X:511730; Y:4661156

Vèrtex 4 (sud oest). Intersecció del C/de l’Om amb C/ de les Oliveres.

pressupostos participatius del 2019 i amb la finalitat de seguir la tramitació corresponent per a

UTM:

l’execució dels treballs que aquí es descriuen.

X:511589; Y:4661208

Guals vehicles. Interseccions del Passatge Mallols 55 amb C/ dels Mallols.
UTM:

L’objectiu de la present memòria, és el de descriure les solucions tècniques i constructives dels

X:511716; Y:4661574 / UTM:

X:511748; Y:4661585

treballs que s’han de realitzar per a les obres de millora de voreres en diversos carrers de la zona
de Riells de Dalt dins el municipi de l’Escala.

GUALS V.

VÈRTEX 3

La finalitat de la intervenció és respectar les alineacions actuals de les voreres existents però ferles més còmodes per la circulació dels vianants, a les zones on estan mes malmeses dins l’àmbit
previsions d’instal·lacions dins les zones que s’intervé.

VÈRTEX 1

En la mateixa actuació s’aprofitarà per l’adequació dels dos guals de vehicles que donen
accés al Passatge Mallols 55, entrada i sortida del passatge.
VÈRTEX 4
VÈRTEX 2
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Actualment aquests carrers es caracteritzen per tenir majoritàriament voreres de formigó, a

En el carrer Mallols, entre el Carrer Estepa Negra i Roure, s’utilitzarà una altre tipologia de vorera,

accepció d’alguns trams on hi trobem o bé panot de 9 pastilles, vorada de formigó sense

seguint els treballs previstos de la MV “Millores Carrer Mallols de l’Escala”. La solució en aquest

pavimentar la zona de vorera o voreres de formigó sense vorada.

tram consisteix en fer un enderroc de la vorera existent de formigó, juntament amb 25cm d’asfalt

La vorada és, en tots els carrers objecte d’intervenció, on se’n disposa, de peces de formigó

annex a la vorada, per posterior col·locació de rigola. Un cop fet l’enderroc es col·locarà una

prefabricat.

base de formigó i a sobre paviment de panot tipus 9 pastilles. En aquest cas la vorada serà de

La calçada és d´aglomerat asfàltic que s´ha anat afegint en diverses capes sobre un primer reg

formigó, remuntable americana llisa, amb mides de 25x15x50(llargada)cm. La rigola està prevista

asfàltic aplicat directament sobre un paviment de formigó.

de formigó HM-20/P/20/I. Es construiran 2 pericons de 45x45x50cm d’obra ceràmica, un en cada

En quan a serveis que afecten la zona de voreres, actualment trobem la instal·lació

extrem de la zona d’intervenció. A continuació es mostra un plànol de detall d’aquesta

d’electricitat aèria en la major part de la intervenció i la d’enllumenat soterrada, quedant al

intervenció:

mig dels vials la instal·lació de sanejament municipal.

5. SOLUCIÓ PROJECTADA

La solució que s’ha previst s’aplicarà a les zones mes afectades en les voreres dels carrers ja
mencionats. Aquesta solució és la de deixar les voreres amb formigó vist tipus HM-30/B/20/I+F de
15cm de gruix, delimitades per una vorada de formigó amb peces prefabricades doble capa,
amb secció normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm. A les zones on s’hi trobin guals de
vehicles o passos de vianants, s’adequarà els canvis de nivell amb els mateixos materials,
creant els respectius pendents per facilitar tant l’entrada de vehicles com els passos de vianants
en els creuaments. S’ha previst l’enderroc previ del paviment de formigó actual juntament amb
les peces de vorada prefabricada de formigó, sempre que n’hi hagi. A continuació es mostra
un plànol de detall d’aquesta intervenció:

També en el Carrer Mallols, s’adequaran els 2 accessos que hi ha al Passatge Mallols 55, un
d’entrada i l’altre de sortida. Aquesta intervenció s’ha previst de la mateixa manera que la
formigó amb peces prefabricades doble capa, amb secció normalitzada de calçada, model T2
de 25x15 cm.
En els plànols s’ha deixat grafiat la composició de les voreres en els diversos carrers on s’actuarà
(A INTERVENIR), deixant en aquest apartat clares les intervencions a executar. També s’ha
marcat un àmbit anomenat MILLORES.
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Pel què fa als serveis:

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA I REVISIÓ DE PREUS.

XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

La classificació ve donada i regulada pel Reial Decret 1098/2008, de 12 d’octubre, de

Es passarà per sota voreres 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

Reglament de la Llei de Contractació de les Administracions Públiques, l’article 25, es proposa la

corrugada l'exterior, de 63+90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,

classificació exigible als contractistes que optin a la licitació d’aquesta obra :

resistència a l'impacte de 20 J, en tota la longitud de les intervencions, com a previsió per un
futur.

TIPUS
VIALS I PISTES

GRUP
G

SUBGRUP
6

XARXA TELECOMUNICACIONS
En el Carrer Mallols és l’únic àmbit on es preveu deixar una previsió seguint les característiques
de la MV “Millores Carrer Mallols de l’Escala”. Es tracta de 2 tubs corbable corrugat de polietilè,

8. DISPOSICIONS LEGALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,+ 6
tubs PVC llis encolat DN.63mm (4 passant per dins arqueta i 2 passant per fora).

XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE
No es preveu intervenció.
XARXA ELECTRICITAT
No es preveu intervenció.
XARXA SANEJAMENT
No es preveu intervenció.

El conjunt dels treballs previstos es preveu per un termini de 3 MESOS en la seva execució des de
l’inici de les obres.
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6. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

VIALITAT
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE núm. 28 de 2/02/2000)
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje
superficial”
(BOE 17/09/1990)
 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.
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras”
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats
(BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de
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vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions,
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic
hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües
de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit
metropolità
Hidrants d’incendi
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra incendios”
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de
Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

(BOE núm. 298 de 14/12/1993)
XARXES DE SANEJAMENT
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables
al tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)
Àmbit municipal o supramunicipal:
 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB núm. 142, de 14/06/2004)
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999)
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos
fijos

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
General
 Llei 54/1997 del Sector elèctric
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució
comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
Alta Tensió
 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008.
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 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de
22/2/2007).
NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió
NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió

Baixa Tensió
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

9. PRESSUPOST
El pressupost d’execució material de les obres es presenta d’acord amb els costos actuals de mà
d’obra, materials, maquinària i rendiments prenent com a base la “Base de Preus de l’ITEC” per
obres d’urbanització, actualitzada a l’any 2019, tal i com es justifica en el document Pressupost
del present memòria valorada.
Els preus unitaris inclouen la part proporcional de despese necessàries per assajos i control de
quialitat.
Es valoren les accions a realitzar per a l’execució de les obres previstes en aquest memòria
valorada en:
noranta-nou mil nou-cents vuitanta-nou euros amb cinc cèntims
(iva inclòs)

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)

RESUM PRESSUPOST

NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió
NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió

Centres de Transformació
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación”
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de FecsaEndesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)

21/10/2019 CAP SERVEIS TÈCNICS

NTP – CT Centres de transformació en edificis
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

Enllumenat públic
 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE núm. 279 de 19/11/2008)
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224 de 18/09/2002)
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

XARXES DE TELECOMUNICACIONS  Especificacions tècniques de les Companyies

Capítol 01.01 CARRER ESTEPA NEGRA

17.452,56 €

Capítol 01.02 CARRER ROURE

31.493,98 €

Capítol 01.03 CARRER OLIVERES
Capítol 01.04 CARRER DELS MALLOLS
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

8.210,92 €
11.320,97 €
963,23 €
69.441,66 €

13% despeses generals

9.027,42 €

6 % benefici industrial

4.166,50 €

Subtotal

82.635,58 €

21% IVA

17.353,47 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

99.989,05 €

L’Escala, octubre del 2019

Joaquim Ginesta i Rey
Arquitecte municipal
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AJUNTAMENT DE L’ESCALA

CAP SERVEIS
TÈCNICS

Article 12.- Representació del Contractista
El Constructor té l’obligació de comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l’obra, que tindrà caràcter de Cap de la mateixa, amb plena dedicació i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot
moment quantes decisions competeixin a la Contracta
Les funcions del Constructor seran les que se especifiquen el l’Article 8è.
Quan la importància de les obres ho requereixin i així es consigni en el Plec de “Condicions particulars d’índole facultativa” el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos.

Article 35.- Materials no Utilitzables
El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l’obra.
Es retiraran d’aquesta o es portaran a un abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l’Obra.

Article 34.- Presentació de mostres
A petició del Director d’Obra, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre amb l’antelació prevista en el Calendari de l’Obra.

Article 33.- Dels Materials i dels Aparells. la seva procedència
El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes les classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques indiqui una
procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a la Direcció Facultativa una llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes
les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d’ells i tenint la Direcció l’última paraula sobre l’acceptació o refús dels mencionats materials.

Article 32.- Vicis Ocults
Si la Direcció Facultativa tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els assaigs,
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi defectuosos.
Les despeses que s’ocasionin seran a càrrec del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

Article 31.- Treballs Defectuosos
El Constructor haurà d’utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d’índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats
d’acord amb allò especificat en aquest document.
Per això, i fins que tingui l oc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes hi poguessin existir per a la seva mala execució o per la deficient qualitat
dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri la responsabilitat el control que és competència de la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions
parcials d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència d’això, quan la Direcció Facultativa adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el
decurs de l’execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb que s’hagi
contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant la Direcció Facultativa de l’obra, que ho resoldrà.
Article 10.- Pla de Seguretat i Higiene
El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui l’Estudi de Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d’aprovar, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra sempre que a la mateixa intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives en el Pla de Seguretat i Salut, relatiu a les obligacions que els hi correspongui a ells directament o, en tot
cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els Contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes en el Pla, en els termes
de l’apartat 2 de l’Article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Article 11.- Oficina en l’Obra
El constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s’hi pugui estendre i consultar els plànols. En l’esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció
Facultativa:
 El Projecte d’Execució complet inclosos els complements.
 La Llicència d’Obres.
 El Llibre d’Ordres i Assistències.
 El Pla de Seguretat i Higiene.
 El Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball.
 La documentació de les assegurances.
Disposarà a més a més el Constructor, d’una oficina per la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació del coordinador, en poder de la Direcció
Facultativa.

Article 30.- Obres Ocultes
De tots els treballs i unitats d’ obra que hagin quedat ocults a l’acabament del edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin per tal a que quedin perfectament definits; aquests documents s’entendran per triplicat.
Aquests plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

Article 29.- Condicions Generals d’execució i dels treballs
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres que sota la seva responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit,
l iuri la Direcció Facultativa al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb ho especificat en l’Article 14.
Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 28.- Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el Retard de l’Obra
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis de les obres estipulades, al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Article 27.- 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 el terminis prefixats, se li atorgarà una
pròrroga proporcionada per l’acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la Direcció Facultativa. Per això, el constructor exposarà, en un escrit dirigit a la Direcció Facultativa la causa que impedeix
l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita.

Article 26.- Ampliació del Projecte per Causes Imprevistes o de força major
Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s’interrompran els treballs i continuaran segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa, en tant es formula o es
tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les Obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol altre obra de caràcter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli.

Article 25.- Facilitats per A altres contractistes
D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que
intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin l oc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Article 24.- Ordre dels Treballs
En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

Article 23.- Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs
El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat, quedin
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista avisarà a la Direcció Facultativa del començament dels treballs, almenys amb tres dies d’antelació.

Article 22.- Replanteig
El Constructor iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant les referències principals que mantindrà com a base de posteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideren a
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la Direcció Facultativa i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat, prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà de ser aprovat per el
Director d’Obra, i serà responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit.

Article 21.- Camins I Accessos
El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el tancament o vallat d’aquesta. La Direcció Facultativa podrà exigir la seva modificació o millora..

EPÍGRAF 3er - PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS

Articles 19 i 20.- Faltes del Personal
Article 19
El Director d’obra, en supòsits de desobediència de les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista perquè aparti de
l’obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
Article 20
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions
com a Contractista general de l’obra.

Article 18.- Recusació per el Contractista del Personal anomenAt per la Direcció Facultativa
El constructor no podrà recusar a la Direcció Facultativa, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la Propietat es designi a altres facultatius per el reconeixements i
amidaments.
Quan es cregui perjudicat per la feina d’aquests, procedirà d’acord amb ho estipulat en l’Article precedent, però sense interrompre o pertorbar la marxa dels treballs.

Article 17.- Reclamació contra les Ordres de la Direcció Facultativa
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dictades per la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció Facultativa, davant la Propietat, si són d’ordre
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.
Contra disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa, no s’admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a la Direcció
Facultativa, el qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Article 15 i 16.- Interpretacions, Aclaracions i modificacions dels Documents del Projecte
Article 15
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que
estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués dictat, el qual donarà al
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités .
Article 16
El Constructor podrà requerir de la Direcció Facultativa les instruccions o aclamacions que calguin per la correcta interpretació i execució del Projecte.

En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que cal un reformat del Projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi un increment de preus
d’alguna unitat d’obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100.

Article 14.- Treballs no Estipulats Expressament
Es obligació de la contracta executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separarse de l’esperit i la recta interpretació, ho disposi la Direcció Facultativa dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per cada unitat d’obra i tipus d’execució.

Article 13.- Presència del Constructor en l’Obra
El Cap d’Obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics, o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa en les visites que es facin a les obres, posant-se a la
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li totes les dades que calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions.

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà al Director Facultatiu per ordenar la paralització de les obres, sense
dret a cap reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

Article 9.- Verificació dels Documents del Projecte
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments
pertinents.

EPÍGRAF 2on - DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA

Article 8.- El Constructor
 Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
 Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d’execució de l’obra. Disposar l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball.
 Subscriure amb la Direcció Facultativa l’acta de replanteig de l’obra.
 Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
 Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció
Facultativa, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.
 Custodiar el Llibre d’Ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s’hi practiquin.
 Facilitar a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, els materials necessaris per l’acompliment de seva comesa.
 Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.
 Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
 Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra.

Article 6.- La Direcció Facultativa. Grau Superior.
 Comprovar l’adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
 Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
 Assistir a les obres, quantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que
calguin per aconseguir la correcta solució arquitectònica.
 Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
 Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor en l’acta de la recepció.
 Preparar la documentació final de l’obra i expedir el Certificat Final de la mateixa. Article 7.- La Direcció Facultativa. Grau Mitjà.
 Redactar el document d’estudi i anàlisis del Projecte d’acord amb el previst en l’Article 1.4 de les Tarifes d’Honoraris aprovats per el RD 314/1.979, de 19 de gener.
 Planificar, a la vista del Projecte, del contracte i de la normativa tècnica d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
 Redactar, quan es requereixi, l’estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realització de l’obra i aprovar el Pla de seguretat i higiene per l’aplicació del mateix.
 Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent.
 Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
 Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el Projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de la bona construcció.
 Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de
control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el Projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s’adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte al tècnic de grau superior.
 Fer els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra.
 Subscriure el certificat final de l’obra.
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CAPÍTOL I - CONDICIONS FACULTATIVES

Article 5.- Obres que Comprenen el Projecte
Les obres que comprenen el Projecte són totes i cada una de les descrites en els diferents documents del mateix.

Article 4.- Contraindicacions i Omissions en la Documentació
Tot ho esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si estigues exposat en ambdós documents.
En cas de contradicció, prevaldrà ho prescrit en el primer.
Les omissions en Plànols i Plecs de Condiciones o les descripcions errònies dels detalls de l’obra que siguin manifestament indispensables per a portar a terme l’esperit i intenció exposat en els Plànols i Plecs de
Condicions, o que per ús i costum han de ser realitzats, no només no eximeixen al Contractista de l’obligació d’executar aquests detalls, sinó que, al contrari hauran de ser executats com si haguessin siguts correctes i
completament especificats en els citats documents.

Article 3.- Documentació Complementaria
Aquest Plec serà complementat per les condicions econòmiques que per fixar-se per el concurs i també en el contracte o escriptura.
També serà complementat el present Plec en quant no s’oposi al mateix, per els següents documents:
 Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas, aprobada por R.D. de 13 de Marzo de 1.903 con las modificaciones aprobadas posteriormente.
 Instrucción para el Proyecto y Ejecución de las Obras de Hormigón en masa o armado EH-88.
 MV.
 Acústica.
 Protecció contra incendis.
 Tèrmica.
 Accions en l’Edificació.
 Ordenances Laborals i de Seguretat i Higiene .
 També serà d’aplicació totes aquelles Normes Oficials sobre la matèria, encara que no siguin d’obligat compliment.
Les condicions d’aquest Plec seran preceptives en tant no siguin anul·lades o modificades de forma expressa en el contracte o escriptura abans citada.

Article 2.- Documentació del Contracte d’Obra
Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent:
 Les condicions fixades en el propi document de contracte d’empresa o arrendament d’obra, si és que existeix.
 El Plec de Condicions particulars.
 El present Plec General de Condicions.
 La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les Obres s’incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de la seva determinació. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre els gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

Article 1.- Naturalesa i Objecte del Plec General
El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com part del Projecte, tenen per finalitat regular l’execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord a la
legislació aplicable, al Promotor o Propietari de l’obra, al Contractista o Constructor de la mateixa, els seus tècnics encarregats, Direcció Facultativa, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents
obligacions en ordre per a l’acompliment del contracte d’obra.

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

21/10/2019

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS

Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
faf958f1d58045b19f5a4d59ab85654e001

Url de validació
https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

21/10/2019

CAP SERVEIS
TÈCNICS

EPÍGRAF 3er - ELS PREUS

Article 42.- Amidament Definitiva dels Treballs i Liquidació Provisional de l’Obra
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament a l’amidament definitiu, amb l’assistència del Constructor o el seu representant. Es redactarà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per la
Direcció Facultativa amb la seva firma, servirà per l’abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.

Article 47.- Les Recepcions de Treballs quan la contracta ha sigut rescindida
En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que
tingués concertats i a deixar l’obra en condicions per ser represa per una altre empresa
Les obres i treballs acabats completament es rebran provisionalment segons els tràmits establerts en l’Article 38. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposa en els Articles
44 i 45 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció Facultativa, s’efectuarà una sola i definitiva recepció.

Article 46.- Pròrroga del termini de garantia
Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i el Director d’Obra marcarà al Constructor els terminis i formes en què
s’hauran de fer les obres necessàries i, de no efectuar-se dins aquest nou acord, podrà resoldre’s el contracte amb la pèrdua de la fiança.

Article 45.-La Recepció Definitiva
La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir d’aquesta data cessarà l’obligació del Constructor de reparar al
seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Article 44.- Conservació de les Obres Rebudes Provisionalment
Les despeses de conservació durant el termini de garantia, període comprès entre les recepcions provisionals i definitives de l’obra, aniran a càrrec del Contractista.
Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l’ús aniran a càrrec del Propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions aniran
a càrrec de la Contracta.

Article 43.- Termini de garantia
El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai haurà de ser inferior als nou mesos.

Article 54.- Devolució de la Fiança en Cas d’Efectuar-se Recepcions Parcials
Si la propietat, amb la conformitat del Director d’Obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què se li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Article 41.- Documentació Final d’obra
El Director facilitarà a la propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut segons la normativa vigent.

Article 64.- Obres per Administració Delegada o Indirecta
S’entén per "Obra per Administració delegada o indirecta", la que convenen el Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per compte d’aquest i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es
convinguin.
Són per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecta" les següents:
 Per part del Propietari, l’obligació d’abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder
ordenar, bé per si mateix o mitjançant el Director d’Obra en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, a la fi, tots
els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
 Per part del Constructor, l’obligació de dur la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars precisos i, en definitiva, tot allò que en harmonia de la
seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, percebent del propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades per el Constructor.

Article 63.- Obres per Administració Directa
Se’n diuen "Obres per Administració Directa", aquelles en les que el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el propi Director d’Obra, expressament autoritzat a aquests efectes, porti
directament les gestions que calguin per a l’execució de l’obra, adquirint els materials, contractant el transport de l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els
treballadors contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o l’ encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com a empleat seu o com autònom
contractat per ell, que és que reuneix, per tant, la doble personalitat del Propietari i Contractista.

Article 62.- Administració
Es denominen "Obres per Administració", aquelles en les que les gestions que calguin per a la seva realització les porti directament el Propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un
Constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dos modalitats següents:
 Obres per Administració Directa
 Obres per Administració Delegada o Indirecta

EPÍGRAF 4 - OBRES PER ADMINISTRACIÓ

Article 61.- EMMAGETZAMENT de Materials
El Contractista està obligat a emmagatzemar els materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per el Propietari són, de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva cura i conservació serà responsable el Contractista.

Article 59.- Formes Tradicionals de Mesurar o d’Aplicar els preus
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l’aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d’obra executades, es respectarà allò previst en primer l oc, al Plec General de
Condicions Tècniques, i en segon l oc, al Plec General de Condicions Particulars.
Article 60.- la Revisió dels Preus Contractats
Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que l’increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d’acord amb el Calendari, un resultat superior al tres per
100 (3 per 100) de l’import total del pressupost del Contracte.
En cas de produir-se variacions a l’alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la corresponent revisió d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferència en
més que resulti per la variació de l’IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de l’oferta.

Article 58.- Reclamacions d’Augment de Preus per Causes Diverses
Si el Contractista abans de la firma del Contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del
pressupost que serveixi de base per a l’execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Article 57.- Preus Contradictoris
Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant el Director d’Obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància
imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el Contractista abans de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la
diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del Projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del Contracte.

Article 56.- Preus de Contracta. Import de Contracta
En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, és a dir, el preu d’Execució
Material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial del Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n’estableixi un
altre de diferent.

Article 55.- Composició dels Preus Unitaris
El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar les despeses directes, les indirectes, les despeses general i el benefici industrial.
Es consideren despeses directes:
 La mà d’Obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l’execució de la unitat d’obra.
 Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
 Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d’accidents i malalties professionals, EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL I EQUIPS DE PROTECCIO
COL·LECTIVA contemplats dins l’Estudi de Seguretat i Salut.
 Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat d’obra.
 Les despeses d’amortització i conservació de la maquinaria, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran despeses indirectes:
Les despeses de instal·lació de oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a treballadors, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu
adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge de les despeses indirectes.
Es consideraran despeses generales:
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma de les despeses directes i indirectes (en els
contractes d’obres de l’Administració pública, aquest percentatge s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100).
Benefici Industrial:
El benefici industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors partides.
Preu d’Execució Material:
Es denomina Preu d’execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a excepció del benefici industrial i les despeses generals.
Preu de Contracta:
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. L’IVA gira sobre aquesta suma, però no n’integra el preu.

Article 53.- Devolució en General
La fiança retinguda serà tornada al Contractista en un termini que no excedirà de trenta (30) dies, una vegada signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la
liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de l’obra, tals com salaris, subministres, subcontractes, ...

Article 52.- Execució de Treballs a càrrec de la fiança
Si el Contractista se negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l’obra en les condiciones contractades, el Director d’Obra, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer, o
podrà realitzar-les directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el Propietari, en el cas que l’import de la fiança no fos suficient per
cobrir l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin de recepció.

Article 51.- Fiança Provisional
En el cas de que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre part s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà ordinària, i excepte estipulació diferent en el
Plec de Condicions Particulars vigent en l’obra, d’un tres per cent (3 per 100), com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats en l’anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions Particulars del
Projecte, la fiança definitiva que s’assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l’adjudicació de l’obra, fiança que es pot constituir-se en qualsevol de les
formes especificades en l’apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i excepte condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l’adjudicació, i en
aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L’incompliment d’aquest requisit donarà l oc a què es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part a la subhasta.

Article 50.- Fiances
El Contractista dipositarà la fiança segons a algun dels següents procediments:
 Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i el 10 per 100, del preu total de la Contracta.
 Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció.

EPÍGRAF 2on

Article 48 I 49.- Principi General
Article 48
Tots el que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d’acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 49
La Propietat, el Contractista i els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades per a l’acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

EPÍGRAF 1er

CAPÍTOL II - CONDICIONS ECONÒMIQUES

Article 40.- Les Recepcions Provisionals
Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direcció Facultativa comunicarà a la Propietat la proximitat de seu acabament amb la finalitat de convenir la data per l’acte de recepció provisional.
Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor i la Direcció Facultativa. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en
aspectes parcials o unitats especialitzades.
Practicat un minuciós reconeixement de les obres, es redactarà una acta amb tants exemplars com persones que hi hagin intervingut i signats per tots ells. Des d’aquesta data comença el termini de garantia si les
obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa realitzaran el corresponent Certificat Final d’Obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el
qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l’obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb la pèrdua de la fiança.

EPÍGRAF 4art - LES RECEPCIONS DE LES OBRES

Article 39.- Obres sense prescripcions
En l’execució dels treballs que es trobin en la construcció de les obres i per els quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec i en la restant documentació del Projecte, el Constructor
s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Article 38.- Neteja de les obres
Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de material sobrants, fen desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i
executar tots els treballs que calguin perquè l’obra ofereixi un bon aspecte.

Article 37.- Despeses ocasionades per proves i assaigs
Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a l’obra seran a compte del contractista fins l’1% del PEM i la resta a càrrec del
propietari o promotor (Art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya).
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar–se de nou a càrrec del mateix.

Article 36.- Materials i aparells defectuosos
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objectiu, la Direcció Facultativa donarà ordres al Constructor de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al qual es
destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la Direcció Facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l’obra quan així ho ordeni la Direcció Facultativa, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d’aquests
materials i les despeses del seu transport.
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Article 69.- Responsabilitats del Constructor
En els treballs d’ "Obres per Administració Delegada", el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis
dels treballadors o terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que estableixen les disposicions legals vigents. En canvi, i excepte ho expressat en l’Article 66 precedent, no serà responsable del mal
resultat dels materials i aparells escollits segons les normes establertes en aquest Article.
En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Article 67.- Normes per l’Adquisició dels Materials i aparells
Tanmateix, les facultats que en aquests treballs per Administració Delegada es reserva el Propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al Constructor és autoritzat per gestionar-los i adquirir-los, haurà de
presentar al Propietari, o en la seva representació al Director de l’Obra, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d’adquirir-los.Article 68.- Responsabilitat del
Constructor en el baix rendiment dels treballadors
Si dels comunicats mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al Director d’Obra, aquest adverteix que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra
executada fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d’obra iguals o similars, es notificaria per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per
augmentar la producció en la quantia assenyalada per el Director d’Obra.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per compensar la diferència, rebaixant l’import del quinze per cent (15
per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar al Constructor en les liquidacions quinzenals que prèviament s’han d’efectuar. En el cas que totes dues parts no arribessin a cap acord sobre les
rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge.

Article 66.- Abonament al Constructor deLs Comptes d’Administració Delegada
Llevat pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració Delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel Propietari o pel seu delegat
representant.
Independentment, la Direcció Facultativa redactarà amb igual periodicitat, els amidaments de l’obra realitzada, valorant-la d’acord el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al
Constructor excepte que s’hagués pactat el contrari contractualment.

 Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes.
 Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagi pagat o gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament sempre és a càrrec del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, a falta d’un conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se
que aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les Despeses Generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi i el Benefici Industrial del
mateix.

Article 65.- Liquidació d’ObrEs per Administració
Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les "Condicions Particulars d’índole econòmica" vigents en l’obra; en
cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s’adjuntaran en l’ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots
ells per la Direcció Facultativa.
 Les factures originals dels materials adquirits per els treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització d’aquests materials en l’obra.
 Les nòmines dels jornals abonats, d’acord amb la legislació vigent, especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades
nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’ equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i sols, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el
termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
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EPÍGRAF 5º - VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS

Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada s’abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant en el cas que en el Pressupost de l’Obra s’expressi
l’import d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, el Director d’Obra indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha de seguir per a dur a terme aquest
compte, que en realitat serà d’Administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anterioritat a l’execució convinguin
ambdues parts, incrementant-se l’import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Article 76.- Abonament dels treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà de la següent manera:
 Si els Treballs que es realitzessin, estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, el Director d’Obra exigirà la realització
durant el termini de garantia, els preus seran valorats segons ho figurat en el Pressupost i abonats d’acord amb ho establert en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas
que aquests preus fossin inferiors als vigents als vigents en l’època de la seva realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims.
 Si s’han executat treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran
als preus del dia, prèviament acordats.
 Si s’han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà res al Contractista per ells.

Article 75.- Pagaments
Els pagaments s’efectuaran pel Promotor en els terminis prèviament establerts i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per el Director d’Obra, en virtut de les quals es
verificaran els pagaments.

Article 74.- Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no contractats
Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o qualsevol altre tipus de treball d’índole especial o ordinari, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista i no fossin contractats a terceres
persones, tindrà el Contractista l’obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
A més a més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l’import total que, en aquests casos, especifiqui el Plec de condicions Particulars.




Article 73.- Abonament de Treballs Pressupostats amb Partida Alçada
Excepte estipulació del “Plec de Condicions Particulars d’índole Econòmica”, vigent en l’obra, el pagament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb el procediment que correspongui entre
els que a continuació s’expressen:
 Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s’abonaran previ amidament i aplicació del preu establert.

Article 72.- Millores d’obres lliurament executades
Quan el Contractista, encara que amb autorització del Director d’Obra, utilitzés materials de preparació més acurada o mides més grans que l’assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra
de preu més alt , o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri del Director d’Obra, no tindrà
dret, no obstant, més que a l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

L’obra executada es mesurarà segons les especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos no autoritzats.

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a qual la valoració es refereix. En cas que el Director d’Obra ho exigís, les certificacions s’estendran a l’origen.

Article 71.- Relacions Valorades i Certificacions
En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l’obra, farà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis
previstos.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d’obra, els preus
assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint present a més allò establert en el present Plec General de Condicions Econòmiques respecte a millores o substitucions de material o les obres accessòries i
especials, etc.
Al Contractista, podrà presenciar els amidaments necessaris per redactar aquesta relació, la Direcció Facultativa li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d’una nota d’enviament, a
l’objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d’aquesta nota, el Contractista pugui examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, el Director d’Obra acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si n’hi haguessin, donant-li compte de la seva
resolució i podent el Contractista, en segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució del Director d’Obra de la manera establerta en els “Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals”.
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director de l’Obra la certificació de les obres executades.
De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la fiança s’hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Promotor, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte,
sense afectar-los el tant per cent de la Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i lliurament a bon compte, subjecta a les reclamacions i variacions que es derivin de la
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni l’aprovació i ni la recepció de les obres que comprenen.

Article 70.- vàries Formes d’abonament de les obres
Segons la modalitat escollida per a la contractació de les obres i excepte que en el Plec Particular de Condicions Econòmiques s’indiqui una altre cosa, l’abonament dels treballs s’efectuarà de la següent manera:
 Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, disminuïda en el seu cas a l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari.
 Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fitxat abans, podent-ne variar només el nombre d’unitats executades.
Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu invariable estipulat abans per cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista l’import de les compreses en els treballs executats i
ultimats d’acord amb els documents que formen el Projecte, els quals serviran de base per als amidaments i valoració de les diverses unitats.
 Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d’acord amb les ordres del Director d’Obra.
S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
 Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions Econòmiques" determina.
 Per hores de treball, executat en les condiciones determinades en el contracte.
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Article 83.- Ús per part del Contractista de l’Edifici o materials del Propietari
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin a la Propietat, tindrà l’obligació d’adobar-los i conservar-los
per fer-ne l iurament a l’acabament del contracte, es estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis,
propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer el lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb ho especificat en el paràgraf anterior, el Propietari ho realitzarà a costa d’aquest i a
càrrec de la fiança.

Article 82.- Conservació de l’Obra
Si el Contractista, essent obligació seva, no atén a la conservació de l’obra durant el termini de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, el Director d’Obra, en
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s’atengui la vigilància, neteja, etc.., i tot el que s’hagués de menester per a la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
Al abandonar el Contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres o per la rescissió del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini de temps que el Director d’Obra fixi.
Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas de que la conservació de l’edifici sigui a càrrec del Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables per a la seva
vigilància i neteja i pels treballs que fossin necessaris per executar.
En tot cas, tant si l’edifici està ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Article 81.- Assegurança de les obres
El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per
Contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en una compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s’aboni l’obra que es construeixi, i
a mesura que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte conformitat expressa del
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per altres coses que no siguin el de la reconstrucció de la part afectada; la infracció d’aquest punt serà motiu suficient per a que el
Contractista rescindeixi el Contracte, amb la devolució de la fiança, el pagament complert de totes les despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però només en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel
sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat pel Director D’Obra.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part de l’edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si no es preveu res, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota la part de l’edifici
afectada per l’obra.
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’assegurances, les posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, amb la finalitat d’obtenir d’aquest la prèvia
conformitat o objeccions.

Article 80.- Unitats d’obrA Defectuoses però AcCeptables
Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa, però acceptable a judici del Director de les Obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després de parlar amb el Contractista, el qual
s’haurà de conformar amb l’esmentada resolució, excepte el cas en que, estant dins del termini d’execució, s’estimi més enderrocar l’obra i refer-la d’acord a les condicions, sense excedir l’esmentat termini.

Article 79.- Millores i Augments d’Obra. Casos Contraris
No s’admetran millores d’obra, només en el cas que el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució de nous treballs o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el
contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte en el cas d’equivocació en els amidaments del Projecte, a no ser que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les
contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que totes les parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials
o aparells ordenats per utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades.
Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

EPÍGRAF – VARIS

Article 78.- Demora dels pagaments
Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més a més el dret de percebre un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en
concepte d’interessos de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense realitzar-se el pagament, el Contractista tindrà dret a la resolució del Contracte, procedint-se a la liquidació corresponent
de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra contractada o
adjudicada.
Tanmateix, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l’esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials
emmagatzemats admissibles la part del pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el Contracte.

Article 77.- Import de la IndemniTzació per Retard no Justificat en el Termini d’acabament de les obres
La indemnització per retard en l’acabament s’establirà en un tant per mil (0/000) de l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural del retard, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra.
Les sumes resultants es descomptaran i es retindran a càrrec a la fiança.

EPÍGRAF 6 - LES INDEMNITZACIONS MÚTUES
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$EDQVGHO LQLFLGHO REUDLVLQRHVWHQHQDQWHFHGHQWVGHO DLJXDTXHHVYROXWLOLW]DURHV
WHQHQGXEWHVV KDG DQDOLW]DUO DLJXDSHUGHWHUPLQDU
 ([SRQHQWG KLGURJHQS+ 81( 
 &RQWLQJXWGHVXEVWjQFLHVGLVVROWHV 81( 
 &RQWLQJXWGHVXOIDWVH[SUHVVDWVHQ62 81( 
 &RQWLQJXWHQLyFORU&O 81( 
 &RQWLQJXWG KLGUDWVGHFDUERQL 81( 
 &RQWLQJXWGHVXEVWjQFLHVRUJjQLTXHVVROXEOHVHQqWHU 81( 
(QFDVG XWLOLW]DUDLJXDSRWDEOHGHOD[DU[DGHVXEPLQLVWUDPHQWQRVHUjREOLJDWRULUHDOLW]DU
HOVDVVDMRVDQWHULRUV
(Q DOWUHV FDVRV OD ') R HO 5HVSRQVDEOH GH OD UHFHSFLy HQ HO FDV GH FHQWUDOV GH IRUPLJy
SUHSDUDW R GH SUHIDEULFDWV V KD GH GLVSRVDU OD UHDOLW]DFLy GHOV DVVDMRV HQ ODERUDWRULV
FRQWHPSODWV HQ O DSDUWDW  GH O (+( SHU WDO GH FRPSURYDU HO FRPSOLPHQW GH OHV
HVSHFLILFDFLRQVGHO DUWLFOHGHO (+(
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
(OVFRQWUROVV KDQGHUHDOLW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')LODQRUPD(+(UHDOLW]DQWVH
ODSUHVDGHPRVWUHVVHJRQVOD81(
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
1RV KDG DFFHSWDUO DLJXDTXHQRFRPSOHL[LOHVHVSHFLILFDFLRQVQLSHUDO DPDVDWQLSHUDO
FXUDW

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï
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3jJLQD

'LPHQVLyPtQLPDSHUPHVD PP
7HUURVVRVG DUJLODSHUDXQIRUPLJyDPEPHQ\VGHOG jULGUHFLFODW 
7HUURVVRVG DUJLODSHUDXQIRUPLJyDPEG jULGUHFLFODW 
$EVRUFLyG DLJXDSHUDXQIRUPLJyDPEPHQ\VGHOG jULGUHFLFODW 
$EVRUFLyG DLJXDSHUDXQIRUPLJyDPEPpVGHOG jULGUHFLFODW 
&RHILFLHQWGH/RVÈQJHOHV 
&RQWLQJXWVPj[LPVG LPSXUHVHV
0DWHULDOFHUjPLF GHOSHV
3DUWtFXOHVOOHXJHUHV GHOSHV
$VIDOW GHOSHV
$OWUHV GHOSHV
(QHOVYDORUVGHOHVHVSHFLILFDFLRQVQRFLWDGHVHVPDQWHQHQHOVHVWDEOHUWVHQO DUWLFOHGH
O (+(
6255$'(0$5%5(%/$1&
%DUUHMDDPEJUDQXODWVEODQFVGLIHUHQWVGHOPDUEUH
6255$3(5$/$&21)(&&,Ï'()250,*216
(VGHQRPLQDVRUUDDODEDUUHMDGHOHVGLIHUHQWVIUDFFLRQVG jULGILTXHV XWLOLW]HQSHUDOD
FRQIHFFLyGHOIRUPLJy
'HVLJQDFLyG',/1
G')UDFFLyJUDQXORPqWULFDGWDPDQ\PtQLPL'WDPDQ\Pj[LP
,/3UHVHQWDFLy5URGDW7WULWXUDW PDW[XTXHLJ L0EDUUHMD
11DWXUDOHVDGHO jULG &FDOFDUL6VLOLFL*JUDQtWLF2RILWD%EDVDOW'GRORPtWLF
4WUDTXLWD,IRQROLWD9YDULV$DUWLILFLDOL5UHFLFODW
0LGDGHOVJUDQXOV 7DPtV81((1  PP
0DWHULDOUHWLQJXWSHOWDPtV 81(B(1 LTXHVXUDHQXQOtTXLGGHSHVHVSHFtILF
N1P 81((1  HQSHV
&RPSRVWRVGHVRIUHH[SUHVVDWVHQ62LUHIHULWVDJUDQXODWVHF 81((1  HQSHV
5HDFWLYLWDWSRWHQFLDODPEHOVjOFDOLVGHOFLPHQW 81( 
6XOIDWVVROXEOHV HQjFLGH[SUHVVDWVHQ62L UHIHULWVDOJUDQXODWVHF 81((1  
HQSHV
&ORUXUVH[SUHVVDWVHQ&OLUHIHULWVDOJUDQXODWVHF 81((1 
)RUPLJyDUPDWRHQPDVVDDPEDUPDGXUHVGHILVVXUDFLy HQSHV
)RUPLJySUHWHVDW HQSHV
,yFORUWRWDODSRUWDWSHUFRPSRQHQWVG XQIRUPLJyQRSRWVXSHUDU
3UHWHQVDW SHVGHFLPHQW
$UPDW SHVGHFLPHQW
(QPDVVDDPEDUPDGXUDGHILVVXUDFLy SHVGHFLPHQW
(VWDELOLWDW 81((1 
3qUGXDGHSHVDPEVXOIDWVzGLF 
3qUGXDGHSHVDPEVXOIDWPDJQqVLF 
3qUGXDGHSHVDPEVXOIDWPDJQqVLF 81((1 TXDQHOIRUPLJyHVWLJXLVRWPqVDXQDFODVVH
G H[SRVLFLy+R)LO jULGILWLQJXLXQDDEVRUFLyG DLJXD! 
&RHILFLHQWGHIULDELOLWDW 81(
3HUIRUPLJRQVG DOWDUHVLVWqQFLD
)RUPLJRQVHQPDVVDRDUPDWVDPE)FN 1PP
(OV jULGV QR KDQ GH SUHVHQWDU UHDFWLYLWDW SRWHQFLDO DPE HOV jOFDOLV GHO IRUPLJy 3HU D
FRPSURYDUKRV KDGHUHDOLW]DUHQSULPHUOORFXQDQjOLVLSHWURJUjILFSHUDREWHQLUHOWLSXV
GH UHDFWLYLWDW TXH HQ HO VHX FDV SXJXLQ SUHVHQWDU 6L G DTXHVW HVWXGL HV GHGXHL[ OD
SRVVLELOLWDW GH UHDFWLYLWDW jOFDOL  VtOLFH R jOFDOL  VLOLFDW V KD GH UHDOLW]DU O DVVDLJ
GHVFULWDO 81((;6LHOWLSXVGHUHDFWLYLWDWSRWHQFLDOpVjOFDOLFDUERQDWV KDGH
UHDOLW]DUO DVVDLJGHVFULWDO 81((;3DUW
/DFRUEDJUDQXORPqWULFDGHO jULGILKDG HVWDUFRPSUHVDGLQVGHOIXVVHJHQW

ææ0DWHULDOUHWLQJXWDFXPXODWHQHQSHVHQHOVWDPLVRVæ
æ/tPLWVææ
ææPPæPPæPPæPPæPPæPPæPPæ
æææææææææ
æ6XSHULRUæææææææ  æ
æ,QIHULRUææææææææ

 $TXHVWYDORUYDULDHQIXQFLyGHOWLSXVLRULJHQGHO jULG
6255$'(3('5$*5$1Ë7,&$3(5$/$&21)(&&,Ï'()250,*216
&RQWLQJXWPj[LPGHILQVTXHSDVVHQSHOWDPtVPP 81((1 
 *UDQXODWJUXL[XW
 4XDOVHYROWLSXV HQSHV
 *UDQXODWIt
 *UDQXODWDUURGRQLW HQSHV

WRYHV IULDEOHV SRURVHV HWF QL HOV TXH FRQWLQJXLQ QzGXOV GH JXL[ FRPSRVWRV IHUURVRV
VXOIXUVR[LGDEOHVHWFHQTXDQWLWDWVVXSHULRUVDOHVFRQWHPSODGHVDO (+(
(OVjULGVUHFLFODWVKDXUDQGHFRPSOLUDPEOHVHVSHFLILFDFLRQVGHO DUWLFOHGHO (+($PpV
HOV TXH SURYLQJXLQ GH IRUPLJRQV HVWUXFWXUDOV VDQV R GH UHVLVWqQFLD HOHYDGD KDQ GH VHU
DGHTXDWVSHUDODIDEULFDFLyGHIRUPLJyUHFLFODWHVWUXFWXUDOFRPSOLQWXQDVqULHGHUHTXLVLWV
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1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

3jJLQD

6XEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH'HPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHVFRQGLFLRQV
&DGDUHPHVDGHVRUUDV KDGHGHVFDUUHJDUHQXQD]RQDMDSUHSDUDGDGHVzOVHF
/HVVRUUHVGHWLSXVGLIHUHQWVV KDQG HPPDJDW]HPDUSHUVHSDUDW
(OVjULGVV KDQG HPPDJDW]HPDUGHWDOPDQHUDTXHTXHGLQSURWHJLWVFRQWUDODFRQWDPLQDFLyL
HYLWDQW OD VHYD SRVVLEOH VHJUHJDFLy VREUHWRW GXUDQW HO VHX WUDQVSRUW (V UHFRPDQD
HPPDJDW]HPDUORV VRWD FREHUW SHU HYLWDU HOV FDQYLV GH WHPSHUDWXUD GHO JUDQXODW L HQ XQ
WHUUHQ\ VHF L QHW GHVWLQDW D O DSLODPHQW GHOV jULGV /HV VRUUHV G DOWUHV WLSXV V KDQ
G HPPDJDW]HPDUSHUVHSDUDW

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

 *UDQXODWGHPDW[XTXHLJQRFDOFDULSHUDREUHVVRWPHVHVDH[SRVLFLy,,,DEF,9RDOJXQD
FODVVHHVSHFtILFDG H[SRVLFLy HQSHV
 *UDQXODWGHPDW[XTXHLJQRFDOFDULSHUDREUHVVRWPHVHVDH[SRVLFLy,,,DERFDSFODVVH
HVSHFtILFDG H[SRVLFLy HQSHV
(TXLYDOHQWGHVRUUD ($9 81(B(1 
3HUDREUHVHQDPELHQWV,,,DERFDSFODVVHHVSHFtILFDG H[SRVLFLy! 
5HVWDGHFDVRV! 
$EVRUFLyG DLJXD 81((1  
6255$'(3('5$&$/&¬5,$3(5$/$&21)(&&,Ï'()250,*216
&RQWLQJXWPj[LPGHILQVTXHSDVVHQSHOWDPtVPP 81((1 
 *UDQXODWJUXL[XW
 4XDOVHYROWLSXV HQSHV
 *UDQXODWIt
 *UDQXODWDUURGRQLW HQSHV
 *UDQXODW GH PDW[XTXHLJ FDOFDUL SHU D REUHV VRWPHVHV D H[SRVLFLy ,,,DEF,9 R DOJXQD
FODVVHHVSHFtILFDG H[SRVLFLy HQSHV
 *UDQXODW GH PDW[XTXHL[ FDOFDUL SHU D REUHV VRWPHVHV D H[SRVLFLy ,,,DE R FDS FODVVH
HVSHFtILFDG H[SRVLFLy HQSHV
9DORUEODXGHPHWLOq 81( 
3HUDREUHVVRWPHVHVDH[SRVLFLy,,,DERFDSFODVVHHVSHFtILFDG H[SRVLFLy HQSHV
5HVWDGHFDVRV HQSHV
6255$3(5$/$&21)(&&,Ï'(0257(56
/DFRPSRVLFLyJUDQXORPqWULFDKDGHTXHGDUGLQWUHGHOVOtPLWVVHJHQWV

æ7DPtVæ3HUFHQWDWJHHQæ&RQGLFLRQVæ
æ81(æSHVTXHSDVVDææ
æPPæSHOWDPtVææ
ææææ
ææ$æ$ æ
ææ%æ % æ
ææ&æ & æ
ææ'æ ' æ
ææ(æ ( æ
ææ)æ ) æ
ææ*æ * æ
ææææ
æ$OWUHVææ&' æ
æFRQGLææ'( æ
æFLRQVææ&( æ

0LGDGHOVJUjQXOV GHOJUXL[GHOMXQW
&RQWLQJXWGHPDWqULHVSHUMXGLFLDOV 
*5$18/$76352&('(176'(5(&,&/$7*('(5(6,'86'(/$&216758&&,Ï,'(02/,&,216
(OPDWHULDOKDGHSURFHGLUG XQDSODQWDDXWRULW]DGDOHJDOPHQWSHUDOWUDFWDPHQWGHUHVLGXVGH
ODFRQVWUXFFLy
(O PDWHULDO QR KD GH VHU VXVFHSWLEOH GH FDS PHQD GH PHWHRULW]DFLy R G DOWHUDFLy ItVLFD R
TXtPLFD VRWD OHV FRQGLFLRQV PpV GHVIDYRUDEOHV TXH SUHVXPLEOHPHQW HV SXJXLQ GRQDU DO OORF
G XWLOLW]DFLy
1RKDQGHGRQDUOORFDPEO DLJXDDGLVVROXFLRQVTXHSXJXLQFDXVDUGDQ\VDHVWUXFWXUHVFDSHV
GHIHUPVRFRQWDPLQDUHOVzORFRUUHQWVG DLJXD
6 KDFRQVLGHUDWTXHO ~VVHUjHOUHEOHUWGHUDVHVDPEFDQRQDGHV
3HU D TXDOVHYRO XWLOLW]DFLy GLIHUHQW G DTXHVWD HV UHTXHUHL[ O DFFHSWDFLy H[SUHVVD GH OD
GLUHFFLyIDFXOWDWLYDLODMXVWLILFDFLyPLWMDQoDQWHOVDVVDLJVTXHSHUWRTXLQTXHHVFRPSOHL[HQ
OHVFRQGLFLRQVUHTXHULGHVSHUDO XVDOTXHHVSUHWpQGHVWLQDU
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3jJLQD

&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
/ HQWUHJDGHJUDQXODWDO REUDKDG DQDUDFRPSDQ\DGDG XQIXOOGHVXEPLQLVWUDPHQWSURSRUFLRQDW
SHOVXEPLQLVWUDGRUHQHOTXHKLKDQGHFRQVWDUFRPDPtQLPOHVVHJHQWVGDGHV
 ,GHQWLILFDFLyGHOVXEPLQLVWUDGRU
 1~PHURGHOFHUWLILFDWGHPDUFDWJH&(RLQGLFDFLyG DXWRFRQVXP
 1~PHURGHVqULHGHODIXOODGHVXEPLQLVWUDPHQW
 1RPGHODFDQWHUD
 'DWDGHOOOLXUDPHQW
 1RPGHOSHWLFLRQDUL
 'HVLJQDFLyGHO jULGVHJRQVO DUWLFOHGHO (+(
 4XDQWLWDWGHJUDQXODWVXEPLQLVWUDW
 ,GHQWLILFDFLyGHOOORFGHVXEPLQLVWUDPHQW
(OIDEULFDQWKDGHSURSRUFLRQDUODLQIRUPDFLyUHODWLYDDODJUDQXORPHWULDLDOHVWROHUjQFLHV
GHO jULGVXEPLQLVWUDW
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(
 3URGXFWHV SHU D FDUUHWHUHV L DOWUHV WUHEDOOV G REUHV S~EOLTXHV L HGLILFDFLy GH )XQFLR
$SOLFDFLRQVTXHH[LJHL[HQUHTXLVLWVGHVHJXUHWDWPROWHVWULFWHV  5HTXLVLWVTXHKDQGHVHU
GHILQLWVSHUOOHLVUHJODPHQWVLQRUPHVDGPLQLVWUDWLYHVQDFLRQDOVGHFDGDHVWDWPHPEUH
3URGXFWHVSHUDHGLILFDFLyIDEULFDFLyGHSURGXFWHVGHIRUPLJySUHIDEULFDWFDUUHWHUHVL
DOWUHVWUHEDOOVG REUHVS~EOLTXHVGH)XQFLR$SOLFDFLRQVTXHH[LJHL[HQUHTXLVLWVGHVHJXUHWDW
PROW HVWULFWHV   5HTXLVLWV TXH KDQ GH VHU GHILQLWV SHU OOHLV UHJODPHQWV L QRUPHV
DGPLQLVWUDWLYHVQDFLRQDOVGHFDGDHVWDWPHPEUH
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
3URGXFWHVSHUDHGLILFDFLyIDEULFDFLyGHSURGXFWHVGHIRUPLJySUHIDEULFDWFDUUHWHUHVL
DOWUHV WUHEDOOV G REUHV S~EOLTXHV GH )XQFLR $SOLFDFLRQV TXH QR H[LJHL[HQ UHTXLVLWV GH
VHJXUHWDWPROWHVWULFWHV  5HTXLVLWVTXHKDQGHVHUGHILQLWVSHUOOHLVUHJODPHQWVLQRUPHV
DGPLQLVWUDWLYHVQDFLRQDOVGHFDGDHVWDWPHPEUH
 3URGXFWHV SHU D FDUUHWHUHV L DOWUHV WUHEDOOV G REUHV S~EOLTXHV L HGLILFDFLy GH )XQFLR
$SOLFDFLRQVTXHQRH[LJHL[HQUHTXLVLWVGHVHJXUHWDWPROWHVWULFWHV  5HTXLVLWVTXHKDQGH
VHUGHILQLWVSHUOOHLVUHJODPHQWVLQRUPHVDGPLQLVWUDWLYHVQDFLRQDOVGHFDGDHVWDWPHPEUH
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
(OVtPEROGHPDUFDWJHGHFRQIRUPLWDW&(V KDG HVWDPSDUG DFRUGDPEOD'LUHFWLYD&(LKD
G HVWDUYLVLEOHVREUHHOSURGXFWHRVREUHHWLTXHWDHPEDODWJHRGRFXPHQWDFLyFRPHUFLDOLKD
G DQDUDFRPSDQ\DWGHODVHJHQWLQIRUPDFLy
 1~PHURG LGHQWLILFDFLyGHO RUJDQLVPHGHFHUWLILFDFLy
 1RPRPDUFDG LGHQWLILFDFLyLGLUHFFLyGHOIDEULFDQW
 /HVGXHV~OWLPHV[LIUHVGHO DQ\G LPSUHVVLyGHOPDUFDWJH
 5HIHUqQFLDDODQRUPD 81((1 
 'HVFULSFLyGHOSURGXFWH QRPJHQqULFPDWHULDO~VSUHYLVW 
 'HVLJQDFLyGHOSURGXFWH
 ,QIRUPDFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVDSOLFDEOHV
$ODGRFXPHQWDFLyGHOPDUFDWJHKDXUjG LQGLFDU
 1RPGHOODERUDWRULTXHKDUHDOLW]DWHOVDVVDMRV
 'DWDG HPLVVLyGHOFHUWLILFDW
 *DUDQWLDGHTXHHOWUDFWDPHQWHVWDGtVWLFpVO H[LJLWHQHOPDUFDWJH
 (VWXGLGHILQVTXHMXVWLILTXLH[SHULPHQWDOPHQWHOVHX~VHQHOFDVTXHKLKDJLjULGVTXH
QRFRPSOHL[HQDPEO DUWLFOH
/ jULGUHFLFODWKDG LQFORXUHHQODVHYDGRFXPHQWDFLy
 1DWXUDOHVDGHOPDWHULDO
 3ODQWDSURGXFWRUDGHO jULGLHPSUHVDWUDQVSRUWLVWDGHODUXQD
 3UHVqQFLDG LPSXUHVHV
 'HWDOOVGHODVHYDSURFHGqQFLD

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

6255$3(5$/$&21)(&&,Ï'()250,*216
5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ GH +RUPLJyQ
(VWUXFWXUDO (+( 
6255$3(5$/$&21)(&&,Ï'(0257(56
5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ GH +RUPLJyQ
(VWUXFWXUDO (+( 
81((1ÈULGRVSDUDKRUPLJyQ
5HDO 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH DSUXHED HO &yGLJR 7pFQLFR GH OD
(GLILFDFLyQ3DUWH'RFXPHQWR%iVLFRGH6HJXULGDGHVWUXFWXUDO)iEULFD'%6()
*5$18/$76352&('(176'(5(&,&/$7*('(5(6,'86'(/$&216758&&,Ï,'(02/,&,216
'HFUHW /HJLVODWLX  GH  GH MXOLRO SHO TXDO V DSURYD HO 7H[W UHIyV GH OD /OHL
UHJXODGRUDGHOVUHVLGXV
6255(63(5$$/75(68626
1RKLKDQRUPDWLYDGHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL
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3jJLQD

 $OWUHLQIRUPDFLyTXHUHVXOWLUHOOHYDQW
23(5$&,216'(&21752/
(OV jULGV KDQ GH GLVSRVDU GHO PDUFDWJH &( GH WDO PDQHUD TXH OD FRPSURYDFLy GH OD VHYD
LGRQHwWDW SHU DO VHX ~V HV IDUj PLWMDQoDQW XQ FRQWURO GRFXPHQWDO GHO PDUFDWJH SHU WDO GH
GHWHUPLQDUHOFRPSOLPHQWGHOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOSURMHFWHLGHO DUWLFOHGHO (+(
(QHOFDVG jULGVG DXWRFRQVXPHO&RQVWUXFWRURHO6XEPLQLVWUDGRUKDG DSRUWDUXQFHUWLILFDW
G DVVDLJGHFRPDPj[LPWUHVPHVRVG DQWLJXLWDWUHDOLW]DWHQXQODERUDWRULGHFRQWUROGHOV
FRQWHPSODWVHQO DUWLFOHGHO (+(TXHYHULILTXLHOFRPSOLPHQWGHOHVHVSHFLILFDFLRQV
GHO jULGVXEPLQLVWUDWUHVSHFWHO DUWLFOHGHO (+(
/D')KDGHSRGHUYDORUDUHOQLYHOOGHJDUDQWLDGHOGLVWLQWLXLHQFDVGHQRGLVSRVDUGH
VXILFLHQWLQIRUPDFLySRGUjGHWHUPLQDUO H[HFXFLyGHFRPSURYDFLRQVPLWMDQoDQWDVVDLJV
/D')DPpVKDGHYDORUDUVLUHDOLW]DUXQDLQVSHFFLyDODSODQWDGHIDEULFDFLyDSRGHUVHU
DEDQVGHOVXEPLQLVWUDGHO jULGSHUFRPSURYDUODLGRQHwWDWSHUDODVHYDIDEULFDFLy(QFDV
QHFHVVDULOD')KDGHSRGHUUHDOLW]DUHOVDVVDLJVVHJHQWVSHUDYHULILFDUODFRQIRUPLWDWGH
OHVHVSHFLILFDFLRQV
 0DWqULDRUJjQLFD 81((1 
 7HUURVVRVG DUJLOD 81( 
 0DWHULDO UHWLQJXW SHO JDUEHOO  81( 81( (1   L TXH VXUD HQ XQ OtTXLG GH SHV
HVSHFtILF 81((1 
 &RPSRVWRVGHVRIUH 62 UHVSHFWHDOJUDQXODWVHF 81((1 
 6XOIDWVVROXEOHVHQjFLG 81((1 
 &RQWLQJXWG ,y&/ 81((1 
 $VVDLJSHWURJUjILF
 5HDFWLYLWDWSRWHQFLDODPEHOVjOFDOLVGHOFLPHQW 81(L81( 
 (TXLYDOHQWGHVRUUD 81((1 
 $EVRUFLyG DLJXD 81((1 
 $VVDLJG LGHQWLILFDFLySHUUDLJV;
 3qUGXDGHSHVDPEVXOIDWPDJQqVLF 81((1 
 $VVDLJJUDQXORPqWULF 81((1 
 &RHILFLHQWGHIULDELOLWDW 81( 
8QFRSV KDJLUHDOLW]DWO DSLODPHQWV KDGHUHDOLW]DUXQDLQVSHFFLyYLVXDOLVLHVFRQVLGHUD
QHFHVVDULV KDQGHSUHQGUHPRVWUHVSHUUHDOLW]DUHOVDVVDLJVFRUUHVSRQHQWV
6 KDGHSRGHUDFFHSWDUODVRUUDTXHQRFRPSOHL[LDPEHOVUHTXLVLWVVHPSUHLTXDQPLWMDQoDQW
UHQWDWFULEDWJHRPHVFODDVVROHL[LOHVFRQGLFLRQVH[LJLGHV
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
(OVFRQWUROVV KDQGHUHDOLW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')LODQRUPD(+(
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
1RV KDG DFFHSWDUODVRUUDTXHQRFRPSOHL[LWRWHVOHVHVSHFLILFDFLRQVLQGLFDGHVDOSOHFGH
FRQGLFLRQV 6L OD JUDQXORPHWULD QR V DMXVWD D OD XWLOLW]DGD SHU D O HVWDEOLPHQW GH OHV
GRVLILFDFLRQVDSURYDGHVV KDXUDQGHSURMHFWDULDSURYDUQRYHVIyUPXOHVGHWUHEDOO
1RV KDQG XWLOLW]DUjULGVILQVHOVTXDOVO HTXLYDOHQWGHVRUUDVLJXLLQIHULRUD
HQREUHVVRWPHVHVDOHVFODVVHV,,,DR,,ELQRVRWPHVHVDFDSFODVVHHVSHFtILFD
G H[SRVLFLy
HQODUHVWDGHFDVRV
(QFDVTXHOHVVRUUHVSURFHGHQWVGHOPDW[XTXHLJGHURTXHVFDOFjULHVRGHURTXHVGRORPtWLTXHV
TXH QR FRPSOHL[LQ O HVSHFLILFDFLy GH O HTXLYDOHQW GH VRUUD V KDQ GH SRGHU DFFHSWDU VL
O DVVDLJGHOEODXGHPHWLOq 81((1 FRPSOHL[HOVHJHQW
3HUDREUHVDPEFODVVHJHQHUDOG H[SRVLFLy,,,DR,,E LVHQVHFODVVHHVSHFtILFD  
HQSHV
5HVWDGHFDVRV HQSHV
6LHOYDORUGHOEODXGHPHWLOqIRVVXSHULRUDOVYDORUVDQWHULRUVLHVSUHVHQWLQGXEWHVGHOD
SUHVqQFLDG DUJLODHQHOVILQVV KDGHSRGHUUHDOLW]DUXQDVVDLJGHUDMRV;SHUDODVHYD
GHWHFFLy L LGHQWLILFDFLy V KD GH SRGHU XWLOLW]DU O jULG IL VL OHV DUJLOHV VyQ GHO WLSXV
FDROLQLWDRLOOLWDLVLOHVSURSLHWDWVGHOIRUPLJyDPEDTXHVWjULGVyQOHVPDWHL[HVTXHOHV
G XQTXHWLQJXLHOVPDWHL[RVFRPSRQHQWVSHUzVHQVHHOVILQV
6 KDQ GH  SRGHU XWLOLW]DU VRUUHV URGDGHV R SURFHGHQWV GH URTXHV PDW[XFDGHV R HVFzULHV
VLGHU~UJLTXHVDGHTXDGHVHQODIDEULFDFLyGHIRUPLJyG ~VQRHVWUXFWXUDO
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+DGHVHUXQPDWHULDOJUDQXODUPROWILLHVWDGtVWLFDPHQWKRPRJHQLHQODVHYDFRPSRVLFLy
(OFLPHQWKDGHVHUFDSDoVLHVGRVLILFDLEDUUHMDDGHTXDGDPHQWDPEDLJXDLJUDQXODWVGH
SURGXLUXQPRUWHURXQIRUPLJyTXHFRQVHUYLODVHYDWUDEDOODELOLWDWHQXQWHPSVSURXOODUJL
DVVROLU DO ILQDO GH SHUtRGHV GHILQLWV HOV QLYHOOV HVSHFLILFDWV GH UHVLVWqQFLD L PDQWHQLU
HVWDELOLWDWGHYROXPDOODUJWHUPLQL
1RKDGHWHQLUJUXPROOVQLSULQFLSLVG DJORPHUDFLy
(Q DFWLYLWDWV PDQXDOV HQ OHV TXH KL KDJL ULVF GH FRQWDFWH DPE OD SHOO L G DFRUG DPE
O HVWDEOHUW D O 2UGUH 3UHVLGHQFLDO  GH  GH MXQ\ QR V KDQ G XWLOLW]DU R
FRPHUFLDOLW]DUFLPHQWVDPEXQFRQWLQJXWGHFURP 9, VXSHULRUDGRVSDUWVSHUPLOLyGHOSHV
VHFGHOFLPHQW
&,0(176&20816 &(0 
(VWDUDQ VXEMHFWHV DO PDUFDWJH &( GH FRQIRUPLWDW DPE HO TXH GLVSRVHQ HOV 5HLDOV 'HFUHWV
GHGHGHVHPEUHGHGHMXOLROLGHGHMXQ\
(OVFRPSRQHQWVKDQGHFRPSOLUHOVUHTXLVLWVHVSHFLILFDWVHQHOFDStWROGHODQRUPD81((1

7LSXVGHFLPHQWV
&LPHQW3zUWODQG&(0,
&LPHQW3zUWODQGDPEDGGLFLRQV&(0,,
&LPHQW3zUWODQGDPEHVFzULHVGHIRUQDOW&(0,,,
&LPHQWSXW]ROjQLF&(0,9
&LPHQWFRPSRVW&(09
$OJXQVG DTXHVWVWLSXVHVGLYLGHL[HQHQVXEWLSXVVHJRQVHOFRQWLQJXWGHO DGGLFLyREDUUHMD
G DGGLFLRQVSUHVHQWVHQHOFLPHQW6HJRQVDTXHVWFRQWLQJXWFUHL[HQWHOVVXEWLSXVSRGHQVHU$
%R&
$GGLFLRQVGHOFOLQNHUSzUWODQG . 
(VFzULDGHIRUQDOW6
)XPGHVtOLFH'
3XW]RODQDQDWXUDO3
3XW]RODQDQDWXUDOFDOFLQDGD4
&HQGUDYRODQW6LFtOLD9
&HQGUDYRODQWFDOFjULD:
(VTXLVWFDOFLQDW7
)LOOHUFDOFDUL//
)LOOHUFDOFDUL////
5HODFLy HQWUH GHQRPLQDFLy L GHVLJQDFLy GHOV FLPHQWV FRPXQV VHJRQV HO WLSXV VXEWLSXV L
DGGLFLRQV

æ'HQRPLQDFLyæ'HVLJQDFLyæ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGæ&(0,æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPEHVFzULDæ&(0,,$6æ
ææ&(0,,%6æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPEIXPGHVtOLFHæ&(0,,$'æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPE3XW]RODQDæ&(0,,$3æ
ææ&(0,,%3æ
ææ&(0,,$4æ
ææ&(0,,%4æ

&RQJORPHUDQW KLGUjXOLF IRUPDW SHU GLIHUHQWV PDWHULDOV LQRUJjQLFV ILQDPHQW GLYLGLWV TXH
DPDVVDWVDPEDLJXDIRUPHQXQDSDVWDTXHPLWMDQoDQWXQSURFpVG KLGUDWDFLyHQGXUHL[LXQFRS
HQGXULWFRQVHUYDODVHYDUHVLVWqQFLDLHVWDELOLWDWILQVLWRWVRWDO DLJXD
6 KDQFRQVLGHUDWHOVFLPHQWVUHJXODWVSHUODQRUPD5&DPEOHVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWV
 &LPHQWVFRPXQV &(0 
 &LPHQWVG DOXPLQDWGHFDOFL &$& 
 &LPHQWVEODQFV %/ 
 &LPHQWVUHVLVWHQVDO DLJXDGHPDU 05 
&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
(QHOFDVGHTXHHOPDWHULDOV XWLOLW]LHQREUDS~EOLFDO DFRUGGH*RYHUQGHOD*HQHUDOLWDW
GH&DWDOXQ\DGHGHMXQ\GHH[LJHL[TXHHOVPDWHULDOVVLJXLQGHTXDOLWDWFHUWLILFDGDR
SXJXLQ DFUHGLWDU XQ QLYHOO GH TXDOLWDW HTXLYDOHQW VHJRQV OHV QRUPHV DSOLFDEOHV DOV HVWDWV
PHPEUHVGHOD8QLy(XURSHDRGHO $VVRFLDFLy(XURSHDGH/OLXUH&DQYL
7DPEpHQDTXHVWFDVHVSURFXUDUjTXHHOVHVPHQWDWVPDWHULDOVGLVSRVLQGHO HWLTXHWDHFROzJLFD
HXURSHDUHJXODGDHQHO5HJODPHQW&((REpDOWUHVGLVWLQWLXVGHOD&RPXQLWDW(XURSHD

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&
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æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPEFHQGUHVæ&(0,,$9æ
æYRODQWVæ&(0,,%9æ
ææ&(0,,$:æ
ææ&(0,,%:æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPEHVTXLVWæ&(0,,$7æ
æFDOFLQDWæ&(0,,%7æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPEILOOHUæ&(0,,$/æ
æFDOFDULæ&(0,,%/æ
ææ&(0,,$//æ
ææ&(0,,%//æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGPL[Wæ&(0,,$0æ
ææ&(0,,%0æ
æææ
æ&LPHQWDPEHVFzULHVGHæ&(0,,,$æ
æIRUQDOWæ&(0,,,%æ
ææ&(0,,,&æ
æææ
æ&LPHQWSXW]ROjQLFæ&(0,9$æ
ææ&(0,9%æ
æææ
æ&LPHQWFRPSRVWæ&(09$æ
ææ&(09%æ

(QFLPHQWVSzUWODQGPL[WRV&(0,,$0L&(0,,%0HQFLPHQWVSXW]ROjQLFV&(0,9$L&(0,9%
LHQFLPHQWVFRPSRVWRV&(09$L&(09%HOVFRPSRQHQWVSULQFLSDOVDPpVGHOFOLQNHUKDQGH
VHUGHFODUDWVDODGHVLJQDFLyGHOFLPHQW
/DFRPSRVLFLyGHOVGLIHUHQWVFLPHQWVFRPXQVKDGHVHUO HVSHFLILFDGDDOFDStWROGHODQRUPD
81((1
(OV FLPHQWV FRPXQV KDQ GH FRPSOLU OHV H[LJqQFLHV PHFjQLTXHV ItVLTXHV TXtPLTXHV L GH
GXUDELOLWDWHVSHFLILFDGHVDOFDStWROGHODQRUPD81((1
&,0(176' $/80,1$7'(&$/d &$& 
&LPHQWREWLQJXWSHUXQDPHVFODGHPDWHULDOVDOXPLQRVRVLFDOFjULV
(VWDUDQVXEMHFWHVDOPDUFDWJH&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVDHO5HLDO'HFUHWGH
GHMXQ\
+DQGHFRPSOLUOHVH[LJqQFLHVPHFjQLTXHVItVLTXHVLTXtPLTXHVHVSHFLILFDGHVD81((1
&,0(176%/$1&6 %/ 
+DQG HVWDUVXEMHFWHVDO5HLDO'HFUHWLVHUDQDTXHOOVGHILQLWVDODQRUPD81(
L KRPzOHJV GH OHV QRUPHV 81((1  FLPHQWV FRPXQV  L 81((1  FLPHQWV GH UDP GH
SDOHWD TXHFRPSOHL[LQDPEO HVSHFLILFDFLyGHEODQFRU
ËQGH[GHEODQFRU 81( ! 
' DFRUGDPEHO5HDO'HFUHWGHG RFWXEUHL/ 2UGUH0LQLVWHULDOGHGHJHQHUGH
KDQGHSRUWDUHO&HUWLILFDWGH&RQIRUPLWDWDPE5HTXLVLWV5HJODPHQWDULV &&55 
/DFRPSRVLFLyDL[tFRPOHVSUHVFULSFLRQVPHFjQLTXHVItVLTXHVTXtPLTXHVLGHGXUDELOLWDWTXH
KDQ GH FRPSOLU HOV FLPHQWV FRPXQV EODQFV VyQ OHV PDWHL[HV TXH OHV HVSHFLILFDGHV SHU DOV
FLPHQWVFRPXQVDODQRUPD81((1
/DFRPSRVLFLyDL[tFRPOHVSUHVFULSFLRQVPHFjQLTXHVItVLTXHVLTXtPLTXHVTXHKDGHFRPSOLU
HOFLPHQWEODQFGHUDPGHSDOHWD %/; VyQOHVPDWHL[HVTXHOHVHVSHFLILFDGHVSHUDO
FLPHQWKRPzOHJDODQRUPD81((1
&,0(1765(6,67(176$/ $,*8$'(0$5 05 
' DFRUGDPEHO5HDO'HFUHWGHG RFWXEUHL/ 2UGUH0LQLVWHULDOGHGHJHQHUGH
KDQGHSRUWDUHO&HUWLILFDWGH&RQIRUPLWDWDPE5HTXLVLWV5HJODPHQWDULV &&55 
5HODFLy HQWUH GHQRPLQDFLy L GHVLJQDFLy GHOV FLPHQWV UHVLVWHQWV D O DLJXD GH PDU VHJRQV HO
WLSXVVXEWLSXVLDGGLFLRQV

æ'HQRPLQDFLyæ'HVLJQDFLyæ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGæ,æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPEHVFzULDæ,,$6æ
ææ,,%6æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPEIXPGHVtOLFHæ,,$'æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPE3XW]RODQDæ,,$3æ
ææ,,%3æ
æææ
æ&LPHQWSzUWODQGDPEFHQGUHVæ,,$9æ
æYRODQWVæ,,%9æ
æææ
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&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï(1&,0(176&20816 &(0 ,&,0(176'(&$/d
&$& 
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(
3URGXFWHVSHUDSUHSDUDFLyGHIRUPLJyPRUWHUEHXUDGHVLDOWUHVPHVFOHVSHUDFRQVWUXFFLy
LSHUDODIDEULFDFLyGHSURGXFWHVGHFRQVWUXFFLy
3URGXFWHVSHUDHODERUDFLyGHIRUPLJyPRUWHUSDVWDLDOWUHVPHVFOHVSHUDFRQVWUXFFLyL
SHUDODIDEULFDFLyGHSURGXFWHVGHFRQVWUXFFLy
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
(O VtPERO QRUPDOLW]DW GHO PDUFDWJH &( KD G DQDU DFRPSDQ\DW GH OD VHJHQW LQIRUPDFLy FRP D
PtQLP
 HO Q~PHUR LGHQWLILFDGRU GHO RUJDQLVPH FHUWLILFDGRU TXH KD LQWHUYLQJXW HQ HO FRQWURO GH
SURGXFFLy
QRPRPDUFDGLVWLQWLYDG LGHQWLILFDFLyLDGUHoDHQUHJLVWUDGDGHOIDEULFDQW
Q~PHURGHOFHUWLILFDW&(GHFRQIRUPLWDW

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHOVHGHFODUDREOLJDWRULDODKRPRORJDFLyQGHORV
FHPHQWRV SDUD OD IDEULFDFLyQ GH KRUPLJRQHV \ PRUWHURV SDUD WRGR WLSR GH REUDV \ SURGXFWRV
SUHIDEULFDGRV
2UGHQGHGHHQHURGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHODFHUWLILFDFLyQGHFRQIRUPLGDGDQRUPDV
FRPR DOWHUQDWLYD GH OD KRPRORJDFLyQ GH ORV FHPHQWRV SDUD OD IDEULFDFLyQ GH KRUPLJRQHV \
PRUWHURVSDUDWRGRWLSRGHREUDV\SURGXFWRVSUHIDEULFDGRV
5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHGLFWDQGLVSRVLFLRQHVSDUDODOLEUH
FLUFXODFLyQGHSURGXFWRVGHFRQVWUXFFLyQHQDSOLFDFLyQGHOD'LUHFWLYD&((
5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHPRGLILFDHQDSOLFDFLyQGHOD'LUHFWLYD
&((ODVGLVSRVLFLRQHVSDUDODOLEUHFLUFXODFLyQGHSURGXFWRVGHFRQVWUXFFLyQDSUREDGDV
SRUHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUH
5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHDSUXHEDOD,QVWUXFFLyQSDUDOD5HFHSFLyQ
GH&HPHQWRV 5& 
81((1&HPHQWR3DUWH&RPSRVLFLyQHVSHFLILFDFLRQHV\FULWHULRVGHFRQIRUPLGDG
GHORVFHPHQWRVFRPXQHV
81((1&HPHQWRGHDOXPLQDWRGHFDOFLR&RPSRVLFLyQHVSHFLILFDFLRQHV\FULWHULRVGH
FRQIRUPLGDG
81(&HPHQWRVEODQFRV
81(  &HPHQWRV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV DGLFLRQDOHV 3DUWH  &HPHQWRV UHVLVWHQWHV DO
DJXDGHPDU

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6XEPLQLVWUDPHQWGHPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV
6LHOFLPHQWHVVXEPLQLVWUDDJUDQHOV KDG HPPDJDW]HPDUHQVLWJHV
6LHOFLPHQWHVVXEPLQLVWUDHQVDFVV KDQG HPPDJDW]HPDUHQXQOORFVHFYHQWLODWSURWHJLW
GHODLQWHPSqULHLVHQVHFRQWDFWHGLUHFWHDPEODWHUUDGHPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHV
FRQGLFLRQV
7HPSVPj[LPG HPPDJDW]HPDWJHGHOVFLPHQWV
&ODVVHVLPHVRV
&ODVVHVPHVRV
&ODVVHVPHV

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

OHVGXHV~OWLPHV[LIUHVGHO DQ\HQTXHHOIDEULFDQWYDSRVDUHOPDUFDWJH&(
 LQGLFDFLRQV TXH SHUPHWLQ LGHQWLILFDU HO SURGXFWH DL[t FRP OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV L
SUHVWDFLRQVGHFODUDGHVDWHQHQWDOHVVHYHVHVSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHV
UHIHUqQFLDDODQRUPDDUPRQLW]DGDFRUUHVSRQHQW
 GHVLJQDFLy QRUPDOLW]DGD GHO FLPHQW LQGLFDQW HO WLSXV VXEWLSXV VHJRQV HOV FRPSRQHQWV
SULQFLSDOV LFODVVHUHVLVWHQW
HQHOVHXFDVLQIRUPDFLyDGGLFLRQDOUHIHUHQWDOFRQWLQJXWGHFORUXUVDOOtPLWVXSHULRUGH
SqUGXDSHUFDOFLQDFLyGHFHQGUDYRODQWLRDGGLWLXHPSUDW
6REUHHOPDWHL[HPEDODWJHHOPDUFDWJH&(HVSRWVLPSOLILFDULLQFORXUjFRPDPtQLP
HOVtPEROQRUPDOLW]DWGHOPDUFDWJH&(
HQHOVHXFDVHOQ~PHURGHOFHUWLILFDW&(GHFRQIRUPLWDW
QRPRPDUFDGLVWLQWLYDG LGHQWLILFDFLyLDGUHoDHQUHJLVWUDGDGHOIDEULFDQW
HOVGRV~OWLPVGtJLWVGHO DQ\HQTXHHOIDEULFDQWYDSRVDUHOPDUFDWJH
UHIHUqQFLDDOQ~PHURGHODQRUPDKDUPRQLW]DGDFRUUHVSRQHQW
(QDTXHVWFDVODLQIRUPDFLyFRPSOHUWDGHOPDUFDWJHRHWLTXHWDW&(KDXUjG DSDUHL[HUWDPEpD
O DOEDUjRGRFXPHQWDFLyTXHDFRPSDQ\DDOOOLXUDPHQW
$O DOEDUjKLKDQGHILJXUDUOHVGDGHVVHJHQWV
 Q~PHURGHUHIHUqQFLDGHODFRPDQGD
 QRPLDGUHoDGHOFRPSUDGRULSXQWGHGHVWtGHOFLPHQW
 LGHQWLILFDFLyGHOIDEULFDQWLGHO HPSUHVDGHVXEPLQLVWUDPHQW
 GHVLJQDFLyQRUPDOLW]DGDGHOFLPHQWVXEPLQLVWUDWFRQIRUPHDODLQVWUXFFLy5&
 TXDQWLWDWTXHHVVXEPLQLVWUD
 HQHOVHXFDVUHIHUqQFLDDORVGDGHVGHO HWLTXHWDWFRUUHVSRQHQWDOPDUFDWJH&(
 GDWDGHVXEPLQLVWUDPHQW
 LGHQWLILFDFLyGHOYHKLFOHTXHHOWUDQVSRUWD
&21',&,216 '( 0$5&$7*( , &21752/ '( /$ '2&80(17$&,Ï (1 &,0(176 %/$1&6 %/  , &,0(176
5(6,67(176$/ $,*8$'(0$5 05 
$O DOEDUjKLKDQGHILJXUDUOHVGDGHVVHJHQWV
 Q~PHURGHUHIHUqQFLDGHODFRPDQGD
 QRPLDGUHoDGHOFRPSUDGRULSXQWGHGHVWtGHOVFLPHQW
 LGHQWLILFDFLyGHOIDEULFDQWLGHO DGUHoDGHVXEPLQLVWUDPHQW
 GHVLJQDFLy QRUPDOLW]DGD GHO FLPHQW VXEPLQLVWUDW VHJRQV HO 5HLDO 'HFUHW  GH  GH
MXQ\
 FRQWUDVHQ\DGHO&HUWLILFDWGH&RQIRUPLWDWDPEHOV5HTXLVLWV5HJODPHQWDULV
 TXDQWLWDWTXHHVVXEPLQLVWUD
 LGHQWLILFDFLyGHOYHKLFOHTXHWUDQVSRUWDHOFLPHQW
 HQHOVHXFDVO HWLTXHWDWJHFRUUHVSRQHQWDOPDUFDWJH&(
 (Q HO FDV GH FLPHQWV HQYDVDWV DTXHVWV KDQ GH PRVWUDU DOV VHXV HQYDVRV OD VHJHQW
LQIRUPDFLy
 QRPRPDUFDLGHQWLILFDWLYDLDGUHoDFRPSOHUWDGHOIDEULFDQWLGHODIjEULFD
 GHVLJQDFLy QRUPDOLW]DGD GHO FLPHQW VXEPLQLVWUDW VHJRQV HO 5HLDO 'HFUHW  GH  GH
MXQ\
 FRQWUDVHQ\DGHO&HUWLILFDWGH&RQIRUPLWDWDPEHOV5HTXLVLWV5HJODPHQWDULV
 GDWHVGHIDEULFDFLyLG HQYDVDW LQGLFDQWVHWPDQDLDQ\
 FRQGLFLRQVHVSHFtILTXHVDSOLFDEOHVDODPDQLSXODFLyLXWLOLW]DFLyGHOSURGXFWH
(OIDEULFDQWKDGHIDFLOLWDUVLOLGHPDQHQOHVGDGHVVHJHQWV
,QLFLLILQDOG DGRUPLPHQW
6LV KDQLQFRUSRUDWDGGLWLXVLQIRUPDFLyGHWDOODGDGHWRWVHOOVLGHOVVHXVHIHFWHV
23(5$&,216'(&21752/
/DUHFHSFLyGHOFLPHQWKDXUjG LQFORXUHDOPHQ\VGXHVIDVHVREOLJDWzULHV
 8QDSULPHUDIDVHGHFRPSURYDFLyGHODGRFXPHQWDFLy
 8QDVHJRQDIDVHG LQVSHFFLyYLVXDOGHOVXEPLQLVWUDPHQW
(V SRW GRQDU XQD WHUFHUD IDVH VL HO UHVSRQVDEOH GH UHFHSFLy KR FRQVLGHUD RSRUW~ GH
FRPSURYDFLy GHO WLSXV L FODVVH GH FLPHQW L GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV ItVLTXHV TXtPLTXHV L
PHFjQLTXHV PLWMDQoDQW OD UHDOLW]DFLy G DVVDLJV G LGHQWLILFDFLy L VL HV HO FDV G DVVDLJV
FRPSOHPHQWDULV
3HU D OD SULPHUD IDVH DO LQLFLDU HO VXEPLQLVWUDPHQW HO 5HVSRQVDEOH GH UHFHSFLy KD GH
FRPSURYDUTXHODGRFXPHQWDFLyHVODUHTXHULGD$TXHVWDGRFXPHQWDFLyHVWDUjFRPSUHVDSHU
 $OEDUjRIXOOGHVXEPLQLVWUDPHQW
 (WLTXHWDWJH
 'RFXPHQWVGHFRQIRUPLWDWFRPSRWVHUHOPDUFDWJH&(REpOD&HUWLILFDFLyGH&RQIRUPLWDW
GHO5HLDO'HFUHW
 3HOFDVGHOVFLPHQWVQRVXEMHFWHVDOPDUFDWJH&(HOFHUWLILFDWGHJDUDQWLDGHOIDEULFDQW
VLJQDW
 6LHOVFLPHQWVGLVSRVHQGHGLVWLQWLXVGHTXDOLWDWFDOGUjWDPEpODGRFXPHQWDFLySUHFLVDGH
UHFRQHL[HPHQWVGHOGLVWLQWLX
(QODVHJRQDIDVHXQFRSVXSHUDGDODIDVHGHFRQWUROGRFXPHQWDOFDOVRWPHWUHHOFLPHQWDXQD
LQVSHFFLyYLVXDOSHUFRPSURYDUTXHQRKDSDWLWDOWHUDFLRQVREDUUHJHVLQGHVLWMDGHV
/D WHUFHUD IDVH V DFWLYDUj TXDQ HV SXJXL SUHYHXUH SRVVLEOHV GHIHFWHV R HQ HO FDV TXH HO
5HVSRQVDEOHDL[tKRHVWDEOHL[LSHUKDYHUGRQDWUHVXOWDWVQRFRQIRUPHVHQOHVIDVHVDQWHULRUVR
SHUKDYHUGHWHFWDWGHIHFWHVHQO ~VGHFLPHQWVG DQWHULRUVUHPHVHV
(Q DTXHVW VXSzVLW HV GXUDQ WHUPH DEDQV GH FRPHQoDU O REUD L FDGD  W GH FLPHQW GH OD
PDWHL[D GHVLJQDFLy L SURFHGqQFLD GXUDQW O H[HFXFLy DVVDLJV G DFRUG DPE O HVWDEOHU HQ HOV

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

æ&LPHQWDPEHVFzULHVGHæ,,,$æ
æIRUQDOWæ,,,%æ
ææ,,,&æ
æææ
æ&LPHQWSXW]ROjQLFæ,9$æ
ææ,9%æ
æææ
æ&LPHQWFRPSRVWæ&(09$æ

/HV HVSHFLILFDFLRQV JHQHUDOV HQ TXDQ D FRPSRVLFLy L D H[LJqQFLHV PHFjQLTXHV ItVLTXHV
TXtPLTXHV L GH GXUDELOLWDW TXH KDQ GH FRPSOLU VyQ OHV FRUUHVSRQHQWV DOV FLPHQWV FRPXQV
KRPzOHJVGHODQRUPD81((1
+DQGHFRPSOLUHOVUHTXLVLWVDGGLFLRQDOVHVSHFLILFDWVDOFDStWROGHODQRUPD81(
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&RQJORPHUDQWREWLQJXWSHUFDOFLQDFLyGHPDWHULDOVFDOFDULVIRUPDWSULQFLSDOPHQWSHUz[LGVR
KLGUz[LGVGHFDOFLDPERVHQVHz[LGVRKLGUz[LGVGHPDJQHVLLTXDQWLWDWVPHQRUVG z[LGVGH
VLOLFLIHUURLDOXPLQL
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
 &DOoDqULDFjOFLFD &/ 
 +LGUDWDGDHQSROV&/6
 +LGUDWDGDHQSDVWD&/63/
 &DOoKLGUjXOLFDQDWXUDO 1+/ 
 &DOoKLGUjXOLFDQDWXUDO1+/
 &DOoKLGUjXOLFDQDWXUDO1+/
 &DOoKLGUjXOLFDQDWXUDO1+/

&$/d$Ê5,$+,'5$7$'$&/
6LFRQWpDGGLWLXVDTXHVWVQRKDQG DIHFWDUDOHVSURSLHWDWVGHOVPRUWHUV
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWVKDQGHFRPSOLUDPEHOVYDORUVGHFODUDWVSHOIDEULFDQWDVVDMDWV
VHJRQVODQRUPDFRUUHVSRQHQWGLQVGHOOtPLWGHWROHUjQFLDLQGLFDWHQHOVHXFDV
&RQWLQJXWGH&D20J2VHJRQV81((1! 
&RQWLQJXWGH0J2VHJRQV81((1 
&RQWLQJXWGH62VHJRQV81((1 
&RQWLQJXWGH&2VHJRQV81((1 
&RQWLQJXWGHFDOo~WLOVHJRQV81((1! 
0LGDGHSDUWtFXODGHODFDOoHQSROVVHJRQV81((1
 0DWHULDOUHWLQJXWDOWDPtVPP 
 0DWHULDOUHWLQJXWDOWDPtVPP 
(VWDELOLWDWGHYROXPVHJRQV81((1
 &DOoHQSDVWDFRPSOHL[O DVVDLJ
 &DOoHQSROV
 0qWRGHGHUHIHUqQFLD PP
 0qWRGHDOWHUQDWLX PP
3HQHWUDFLyGHODFDOoHQSROVVHJRQV81((1!LPP
&RQWLQJXWHQDLUHGHODFDOoHQSROVVHJRQV81((1 

&$/d$Ê5,$+,'5$7$'$(13$67$

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

% &$/d6

%$*/20(5$176,&21*/20(5$176

 
%0$7(5,$/6%¬6,&6
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$QQH[HVLGHOD5&
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
/HV PRVWUHV HV SUHQGUDQ VHJRQV O LQGLFDW HQ OD 5& 3HU D FDGD ORW GH FRQWURO VRWPqV D
DVVDLJV H[WUDXUDQ WUHVPRVWUHVXQDSHUWDOGH UHDOLW]DUHOVDVVDLJVGHFRPSURYDFLyGH OD
FRPSRVLFLyO DOWUDSHUDOVDVVDLJVItVLFVPHFjQLFVLTXtPLFVLO DOWUDSHUDVHUFRQVHUYDGD
SUHYHQWLYDPHQW
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
$ HIHFWHV GH OD IDVH SULPHUD QR V DSURYDUj O ~V GH FLPHQWV HOV TXDOV HO HWLTXHWDWJH L OD
GRFXPHQWDFLy QR HV FRUUHVSRQJXL DPE HO FLPHQW VROāOLFLWDW TXDQ OD GRFXPHQWDFLy QR HVWLJXL
FRPSOHWDLTXDQQRHVUHXQHL[LQWRWVHOVUHTXLVLWVHVWDEOHUWV
$ HIHFWHV GH OD VHJRQD IDVH QR V DSURYDUj O ~V GH FLPHQWV TXH SUHVHQWLQ VtPSWRPHV GH
PHWHRULW]DFLyUHOOHYDQWTXHFRQWLQJXLFRVVRVHVWUDQ\VLTXHQRUHVXOWLKRPRJqQLDHQHOVHX
DVSHFWHRFRORU
$HIHFWHVGHODWHUFHUDIDVHQRV DSURYDUjO ~VGHFLPHQWVTXHQRFRPSOHL[LQHOVFULWHULV
HVWDEOHUWVHQO DSDUWDW$GHOD5&
4XDQQRHVFRPSOHL[LDOJXQDGHOHVSUHVFULSFLRQVGHOFLPHQWDVVDMDWHVUHSHWLUDQHOVDVVDLJV
SHU GXSOLFDW VREUH GXHV PRVWUHV REWLQJXGHV GH O DSOHF H[LVWHQW D REUD 6 DFFHSWDUj HO ORW
~QLFDPHQWVLHOVUHVXOWDWVREWLQJXWVHQOHVGXHVPRVWUHVVyQVDWLVIDFWRULV
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1250$7,9$*(1(5$/
81((1  &DOHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ 3DUWH  'HILQLFLRQHV HVSHFLILFDFLRQHV \
FULWHULRVGHFRQIRUPLGDG
81((1&DOHVSDUDODFRQVWUXFFLyQ3DUWH0pWRGRVGHHQVD\R
81((1&DOHVSDUDODFRQVWUXFFLyQ3DUWH(YDOXDFLyQGHODFRQIRUPLGDG

&$/d3(5$(67$%,/,7=$&,Ï'(7(55(6(1&$55(7(5(6
2UGHQ GH  GH IHEUHUR GH  SRU OD TXH VH DSUXHED HO 3OLHJR GH SUHVFULSFLRQHV WpFQLFDV
JHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHV 3* 
2UGHQ)20GHGHGLFLHPEUHSRUODTXHVHDFWXDOL]DQGHWHUPLQDGRVDUWtFXORVGHO
SOLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHVUHODWLYRVD
PDWHULDOHV EiVLFRV D ILUPHV \ SDYLPHQWRV \ D VHxDOL]DFLyQ EDOL]DPLHQWR \ VLVWHPDV GH
FRQWHQFLyQGHYHKtFXORV
 81(  &DOHV YLYDV R KLGUDWDGDV XWLOL]DGDV HQ OD PHMRUD \R HVWDELOL]DFLyQ GH

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6XEPLQLVWUDPHQW6 KDGHWUDQVSRUWDUHQFLVWHUQHVSUHVVXULW]DGHVGRWDGHVGHPLWMDQVSQHXPjWLFV
RPHFjQLFVTXHSHUPHWLQHOUjSLGWUDQVYDVDPHQWDVLWJHVG HPPDJDW]HPDWJH$TXHVWHVKDQGHVHU
HVWDQTXHV
$OHVREUHVGHSRFYROXPHOVXEPLQLVWUDPHQWSRGUjVHUHQVDFVGHPDQHUDTXHQRH[SHULPHQWL
DOWHUDFLyGHOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV
(PPDJDW]HPDWJH(VWLQGUDQHQFRPSWHOHVQRUPHVLQGLFDGHVHQOHVILW[HVGHVHJXUHWDWSHUDOHV
FODVVHVGHFDOo$TXHVWHVILW[HVGHVHJXUHWDWKDQGHVHUOHVUHFRPDQDGHVRILFLDOPHQWRHQHO
VHXGHIHFWHOHVIDFLOLWDGHVSHOVXEPLQLVWUDGRU

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

(VWDUj DPDUDGD L EDUUHMDGD DPE DLJXD HQ OD TXDQWLWDW DGLHQW SHU D REWHQLU XQD SDVWD GH
FRQVLVWqQFLDDGHTXDGDDO ~VGHVWLQDW
1RWLQGUjJUXPROOVQLSULQFLSLVG DJORPHUDFLy

&$/d+,'5¬8/,&$1$785$/
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWVKDQGHFRPSOLUDPEHOVYDORUVGHFODUDWVSHOIDEULFDQWDVVDMDWV
VHJRQVODQRUPDFRUUHVSRQHQWGLQVGHOOtPLWGHWROHUjQFLDLQGLFDWHQHOVHXFDV
&RQWLQJXWGH62VHJRQV81((1 
&RQWLQJXWGHFDOo~WLOVHJRQV81((1
 &DOoGHOWLSXV1+/! 
 &DOoGHOWLSXV1+/! 
 &DOoGHOWLSXV1+/! 
5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyVHJRQV81((1
 &DOoGHOWLSXV1+/! D 0SDDOVGLHV
 &DOoGHOWLSXV1+/! D 0SDDOVGLHV
 &DOoGHOWLSXV1+/
 $OVGLHV! 03D
 $OVGLHV! D 03D
7HPSVG DGRUPLPHQWVHJRQV81((1
 ,QLFLDO!K
 )LQDO
 &DOoGHOWLSXV1+/ K
 &DOoGHOWLSXV1+/ K
 &DOoGHOWLSXV1+/ K
&RQWLQJXWHQDLUHVHJRQV81((1 
(VWDELOLWDWGHYROXPVHJRQV81((1
 0qWRGHGHUHIHUqQFLD PP
 0qWRGHDOWHUQDWLX PP
0LGDGHSDUWtFXODVHJRQV81((1
 0DWHULDOUHWLQJXWDOWDPtVPP 
 0DWHULDOUHWLQJXWDOWDPtVPP 
3HQHWUDFLyVHJRQV81((1!LPP

&$/d3(5$(67$%,/,7=$&,Ï'(7(55(6(1&$55(7(5(6
6 XWLOLW]DUDQ FDOoV DqULHV YLYHV GHO WLSXV &/ 4 L FDOoV DqULHV KLGUDWDGHV GHO WLSXV &/
6
7LQGUDQXQDVSHFWHKRPRJHQLLQRXQHVWDWJUXPROOyVRDJORPHUDW
&RPSOLUDQOHVHVSHFLILFDFLRQVGHODWDXODGHO DUWLFOHGHO3*GHWHUPLQDGHVVHJRQV
ODQRUPD81((1
&RQWLQJXWG DLJXDOOLXUHGHOHVFDOoVKLGUDWDGHVVHJRQV81((1HQSHV
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 &RQWLQJXWG z[LGVGHFDOFLLPDJQHVL
 &RQWLQJXWGHGLz[LGGHFDUERQL
 &RQWLQJXWGHFDOo~WLO&D 2K 
 0LGDGHSDUWtFXOD
 &RQWURODGGLFLRQDOTXDQODFDOoKDHVWDWHPPDJDW]HPDGDHQFRQGLFLRQVDWPRVIqULTXHVQRUPDOV
GXUDQWXQSHUtRGHVXSHULRUDPHVRVRLQIHULRUTXDQKDHVWDWHPPDJDW]HPDGDHQDPELHQWV
KXPLWVRFRQGLFLRQVDWPRVIqULTXHVGHVIDYRUDEOHV6REUHXQDPRVWUDUHSUHVHQWDWLYDGHODFDOo
HPPDJDW]HPDGDHVUHDOLW]DUDQHOVVHJHQWVDVVDLJV
 &RQWLQJXWGHGLz[LGGHFDUERQL
 0LGDGHSDUWtFXOD
(OVPqWRGHVG DVVDLJVHVGHVFULXHQDOD81((1

&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
/HV PRVWUHV V KDQ GH SUHQGUH VHJRQV O LQGLFDW D O DUWLFOH  GHO 3* L HOV FULWHULV TXH
H[SRVLOD')
(VFRQVLGHUDFRPXQORWTXHV DFFHSWDUjRUHEXWMDUjHQEORF
 /DTXDQWLWDWGHFDOoGHODPDWHL[DFODVVHLSURFHGqQFLDUHEXGDPHQVXDOPHQW
 6LPHQVXDOPHQWHVUHEHQPpVGHWHOORWVHUjDTXHVWDTXDQWLWDWRIUDFFLy
'HFDGDORWHVSUHQGUDQGXHVPRVWUHVVHJRQVHOSURFHGLPHQWLQGLFDWDODQRUPD81((1
8QDSHUUHDOLW]DUHOVDVVDLJVGHFRQWUROGHUHFHSFLyLO DOWUDSHUDOVDVVDLJVGHFRQWUDVW

&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(
3URGXFWHVSHUDSUHSDUDFLyGHFRQJORPHUDQWSHUDPRUWHUVGHUDPGHSDOHWDDUUHERVVDWL
OOLVFDW SHU D OD IDEULFDFLy G DOWUHV SURGXFWHV GH FRQVWUXFFLy L SHU D DSOLFDFLRQV HQ
HQJLQ\HULDFLYLO
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
3HUDFDGDUHPHVDFDOGUjXQDOEDUjDPEXQDGRFXPHQWDFLyDQQH[DLXQIXOOGHFDUDFWHUtVWLTXHV
$ O HPEDODWJH R Ep D O DOEDUj GH OOLXUDPHQW KL KD GH FRQVWDU FRP D PtQLP OD VHJHQW
LQIRUPDFLy
 1RPRPDUFDFRPHUFLDOLDGUHoDGHOIDEULFDQW
 5HIHUqQFLDDODQRUPD81((1
 'HVLJQDFLyGHODFDOoVHJRQVO DSDUWDWGHO HVPHQWDGDQRUPD
 'DWDGHVXEPLQLVWUDPHQWLGHIDEULFDFLy
 'HVLJQDFLyFRPHUFLDOLWLSXVGHFDOo
 ,GHQWLILFDFLyGHOYHKLFOHGHWUDQVSRUW
 5HIHUqQFLDGHODFRPDQGD
 4XDQWLWDWVXEPLQLVWUDGD
 1RPLDGUHoDGHOFRPSUDGRULGHVWt
 6LHVHOFDVFHUWLILFDWDFUHGLWDWLXGHOFRPSOLPHQWGHOHVHVSHFLILFDFLRQVREOLJDWzULHVLR
DFUHGLWDWLXGHODKRPRORJDFLyGHODPDUFDVHJHOORGLVWLQWLXGHTXDOLWDW
 ,QVWUXFFLRQVGHWUHEDOOVLIRVQHFHVVDUL
 ,QIRUPDFLyGHVHJXUHWDWVLIRVQHFHVVjULD
 +DQGHSRUWDUHOPDUFDW&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVHQHOV5HLDOV'HFUHWV
GHGHGHVHPEUHLGHGHMXOLRORQKDGHFRQVWDUFRPDPtQLP
 1XPHURLGHQWLILFDGRUGHORUJDQLVPHQRWLILFDW
 1RPLDGUHoDGHOIDEULFDQW
 (OVGRVGDUUHUVGtJLWVGHODGDWDGHPDUFDWJH
 1XPHURGHOFHUWLILFDWGHFRQIRUPLWDW
 5HIHUqQFLDDO 81((1
 'HVFULSFLyGHOSURGXFWH
 ,QIRUPDFLyVREUHHOVUHTXLVLWVHVVHQFLDOV
$OIXOOGHFDUDFWHUtVWLTXHVKLKDGHILJXUDUDOPHQ\V
 5HIHUqQFLDGHODOEDUj
 'HQRPLQDFLyFRPHUFLDOLWLSXVGHFDOo
 &RQWLQJXWG z[LGVGHFDOFLLPDJQHVL
 &RQWLQJXWGHGLz[LGVGHFDUERQL
 )LQRU
 5HDFWLYLWDW

23(5$&,216'(&21752/
/HVWDVTXHVGHFRQWURODUHDOLW]DUVyQOHVVHJHQWV
 ,QVSHFFLyGHOHVFRQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWGHODFDOoLYHULILFDFLyGRFXPHQWDOGHTXH
HOV YDORUV GHFODUDWV SHO IDEULFDQW HQ HOV GRFXPHQWV TXH DFRPSDQ\HQ HO PDUFDWJH &( VyQ
FRQIRUPHDOHVHVSHFLILFDFLRQVH[LJLGHV
 6L HV GHWHFWHQ DQRPDOLHV GXUDQW HO WUDQVSRUW HPPDJDW]HPDWJH R PDQLSXODFLy OD ') SRGUj
GLVSRVDUTXHHVUHDOLW]LQHOVVHJHQWVDVVDLJVGHFRQWUROGHUHFHSFLyVHJRQV81((1

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

VXHORV
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)RUPLJy DPE R VHQVH DGGLFLRQV FHQGUHV YRODQWV R IXP GH VtOLFH  HODERUDW HQ XQD FHQWUDO
IRUPLJRQHUDOHJDOPHQWDXWRULW]DGDG DFRUGDPEHOWtWROWGHODOOHLGHGHMXOLRO
G LQG~VWULDLHO5HDO'HFUHWGHG DEULO
&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6)250,*216' Ò6(6758&785$/
(OVFRPSRQHQWVGHOIRUPLJyODVHYDGRVLILFDFLyHOSURFpVGHIDEULFDFLyLHOWUDQVSRUWKDQ
G HVWDUG DFRUGDPEOHVSUHVFULSFLRQVGHO (+(
/DGHVLJQDFLyGHOIRUPLJyIDEULFDWHQFHQWUDOHVSRWIHUSHUSURSLHWDWVRSHUGRVLILFDFLyL
V H[SUHVVDUjFRPDPtQLPODVHJHQWLQIRUPDFLy
&RQVLVWqQFLD
*UDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODW
7LSXVG DPELHQWDOTXHV H[SRVDUjHOIRUPLJy
5HVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDDFRPSUHVVLySHUDOVIRUPLJRQVGHVLJQDWVSHUSURSLHWDWV
&RQWLQJXWGHFLPHQWH[SUHVVDWHQNJPSHUDOVIRUPLJRQVGHVLJQDWVSHUGRVLILFDFLy
/DLQGLFDFLyGHO ~VHVWUXFWXUDOTXHKDGHWHQLUHOIRUPLJyHQPDVVDDUPDWRSUHWHVDW
/DGHVLJQDFLySHUSURSLHWDWVV KDGHIHUG DFRUGDPEHOIRUPDW75&70$
7,QGLFDWLXTXHVHUj+0SHUDOIRUPLJyHQPDVVD+$SHOIRUPLJyDUPDWL+3SHUDOIRUPLJy
SUHWHVDW

5
5HVLVWqQFLD
FDUDFWHUtVWLFD
D
FRPSUHVVLy
HQ
1PP

&/OHWUDLQGLFDWLYDGHOWLSXVGHFRQVLVWqQFLD//tTXLGD)IOXLGD%WRYD3SOjVWLFDL6
VHFD
70*UDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODWHQPP
$'HVLJQDFLyGHO DPELHQWDOTXHV H[SRVDUjHOIRUPLJy
(QHOVIRUPLJRQVGHVLJQDWVSHUSURSLHWDWVHOVXEPLQLVWUDGRUKDG HVWDEOLUODFRPSRVLFLyGHOD
PHVFODGHOIRUPLJyJDUDQWLQWDOSHWLFLRQDULOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLILFDGHVGHJUDQGjULD
Pj[LPD GHO JUDQXODW FRQVLVWqQFLD L UHVLVWqQFLD FDUDFWHUtVWLFD DL[t FRP OHV OLPLWDFLRQV
GHULYDGHVGHOWLSXVG DPELHQWHVSHFLILFDW FRQWLQJXWGHFLPHQWLUHODFLyDLJXDFLPHQW 
(QHOVIRUPLJRQVGHVLJQDWVSHUGRVLILFDFLyHOSHWLFLRQDULHVUHVSRQVDEOHGHODFRQJUXqQFLDGH
OHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLILFDGHVGHJUDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODWFRQVLVWqQFLDLFRQWLQJXW
HQ FLPHQW SHU PHWUH F~ELF GH IRUPLJy L HO VXEPLQLVWUDGRU OHV KDXUj GH JDUDQWLU LQGLFDQW
WDPEpODUHODFLyDLJXDFLPHQWTXHKDHPSUDW
(Q HOV IRUPLJRQV DPE FDUDFWHUtVWLTXHV HVSHFLDOV R G DOWUHV GH OHV HVSHFLILFDGHV D OD
GHVLJQDFLy OHV JDUDQWLHV L OHV GDGHV TXH HO VXEPLQLVWUDGRU KDJL G DSRUWDU V KDQ
G HVSHFLILFDUDEDQVGHO LQLFLGHOVXEPLQLVWUDPHQW
(OIRUPLJyKDGHFRPSOLUDPEOHVH[LJqQFLHVGHTXDOLWDWTXHHVWDEOHL[O DUWLFOHGHOD
QRUPD(+(
6L HO IRUPLJy HVWj GHVWLQDW D XQD REUD DPE DUPDGXUHV SUHWHVDGHV SRGUj FRQWLQGUH FHQGUHV
YRODQWVVHQVH TXHDTXHVWHVH[FHGHL[LQHOGHO SHVGHOFLPHQWLVLHV WUDFWDGHIXPGH
VLOLFLQRSRGUjH[FHGLUHO
6LHOIRUPLJyHVWjGHVWLQDWDREUHVGHIRUPLJyHQPDVVDRDUPDWOD')SRWDXWRULW]DUO XVGH
FHQGUHV YRODQWV R IXP GH VLOLFL SHU OD VHYD FRQIHFFLy (Q HVWUXFWXUHV G HGLILFDFLy VL
V XWLOLW]HQFHQGUHVYRODQWVQRKDQGHVXSHUDUHOGHOSHVGHOFLPHQW6LV XWLOLW]DIXPGH
VLOLFLQRKDGHVXSHUDUHOGHOSHVGHOFLPHQW/DTXDQWLWDWPtQLPDGHFLPHQWV HVSHFLILFD

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%(%%(&%&

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

% )250,*216(6758&785$/6(10$66$

%)250,*216'(&2035$
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TXH HV FRQVHUYDUj GXUDQW DOPHQ\V  GLHV HQ UHFLSLHQW DGHTXDW L HVWDQF (V SUHQGUj XQD
WHUFHUDPRVWUDVLHOVXEPLQLVWUDGRUGHFDOoKRVROāOLFLWD

,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
/D')KDG LQGLFDUOHVPHVXUHVDDGRSWDUHQHOFDVTXHQRHVFRPSOHL[LQOHVHVSHFLILFDFLRQV
HVWDEOHUWHVDOSOHF
/DUHPHVDQRV KDG DFFHSWDUVLHQHOPRPHQWG REULUHOUHFLSLHQWTXHODFRQWpDSDUHL[HQ
HVWDWJUXPROOyVRDJORPHUDW
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&RQVLVWqQFLDSOjVWLFDRWRYDFP
&RQVLVWqQFLDIOXLGDFP
&RQVLVWqQFLDOtTXLGDFP
)250,*2163(5$3,/276)250,*21$76,16,78
7DPDQ\Pj[LPGHOJUDQXODW(OPpVSHWLWGHOVVHJHQWVYDORUV
 PP
 VHSDUDFLyHQWUHEDUUHVG DFHUORQJLWXGLQDOV
'RVLILFDFLRQVGHSDVWDW
&RQWLQJXWGHFLPHQW
)RUPLJRQVDERFDWVHQVHF! NJP
)RUPLJRQVVXEPHUJLWV! NJP
5HODFLyDLJXDFLPHQW $& 
&RQWLQJXWGHILQVG FLPHQWLQFOzV 
*UDQXODWJUXL[XWG!PP! NJP
*UDQXODWJUXL[XWG PP! NJP
&RQVLVWqQFLDGHOIRUPLJy

æ$VVHQWDPHQWFRQæ&RQGLFLRQVæ
æG $EUDPV PP æG ~Væ
ææ
æ + æ)RUPLJyDERFDWHQVHFæ
æ+! æ)RUPLJyERPEHMDWVXEPHUJLWRæ
ææDERFDWVRWDDLJXDDPEWXEWUHPLHæ
æ+! æ)RUPLJyVXEPHUJLWDERFDWVRWDæ
ææIOXLGHVWDELOLW]DGRUDPEWXEWUHPLHæ

(OIRUPLJyKDGHWHQLUODGRFLOLWDWLIOXwGHVDDGHTXDGDLDTXHVWVYDORUVV KDQGHPDQWHQLU
GXUDQWWRWHOSURFpVGHIRUPLJRQDWSHUWDOG HYLWDUHPEXVVRVDOVWXEVGHIRUPLJRQDU
)250,*2163(5$3$17$//(6)250,*21$'(6,16,78
&RQWLQJXWPtPLQGHFLPHQWHQIXQFLyGHODJUDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODW

æ*UDQGjULDæ&RQWLQJXWæ
æPj[LPDGHOæPtQLPGHæ
æJUDQXODW PP æFLPHQW NJ æ
ææ
æææ
æææ
æææ
æææ

*UDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODW(OPpVSHWLWGHOVVHJHQWVYDORUV
 PP
 VHSDUDFLyHQWUHEDUUHVG DFHUORQJLWXGLQDOV
'RVLILFDFLRQVGHSDVWDW
&RQWLQJXWGHFLPHQWHQSDQWDOOHVFRQWtQXHVGHIRUPLJyDUPDW
)RUPLJRQVDERFDWVHQVHF! NJP
)RUPLJRQVVXEPHUJLWV! NJP
5HODFLyDLJXDFLPHQW$&
&RQWLQJXWGHILQVG PP FLPHQWLQFOzV 
*UDQXODWJUXL[XW' PP NJP
*UDQXODWJUXL[XW'!PP NJP
$VVHQWDPHQWDOFRQG $EUDPV$PP
(OIRUPLJyKDGHWHQLUODGRFLOLWDWLIOXwGHVDDGHTXDGDLDTXHVWVYDORUVV KDQGHPDQWHQLU
GXUDQWWRWHOSURFpVGHIRUPLJRQDWSHUWDOG HYLWDUHPEXVVRVDOVWXEVGHIRUPLJRQDU
)250,*Ï3(5$3$9,0(176
/DIDEULFDFLyGHOIRUPLJyQRHVSRGUjLQLFLDUILQVTXHOD')QRKDJLDSURYDWODIyUPXODGH
WUHEDOOLHOFRUUHVSRQHQWWUDPGHSURYD DSDUWDWG H[HFXFLy $TXHVWDIyUPXODLQFORXUj
/DLGHQWLILFDFLyLSURSRUFLySRQGHUDO HQVHF GHFDGDIUDFFLyG jULGDODPHVFOD
/DJUDQXORPHWULDGHODPHVFODG jULGVSHUDOVWDPLVRVPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPLPP81((1
 /D GRVLILFDFLy GH FLPHQW DLJXD L VL pV HO FDV GH FDGD DGGLWLX UHIHULGHV D OD PHVFOD
WRWDO
/DUHVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDDIOH[RWUDFFLyDLDGLHV
/DFRQVLVWqQFLDGHOIRUPLJyIUHVFLVLpVHOFDVHOFRQWLQJXWG DLUHRFOXwW
(OSHVWRWDOGHSDUWtFXOHVTXHSDVVHQSHOWDPtVPP81((1QRVHUjPDMRUGH
NJPLQFOzVHOFLPHQW
&RQWLQJXWGHFLPHQW! NJP
5HODFLyDLJXDFLPHQW 
$VVHQWDPHQWHQHOFRQG $EUDPV 81( FP
3URSRUFLyG DLUHRFOXwW 81(  
(Q]RQHVVRWPHVHVDQHYDGHVRJHODGHVVHUjREOLJDWzULDODXWLOLW]DFLyG XQLQFOXVRUG DLUHL
HQDTXHVWFDVODSURSRUFLyG DLUHRFOXLWHQHOIRUPLJyIUHVFQRVHUjLQIHULRUDOHQ
YROXP

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

DO DUWLFOHGHODQRUPD(+(
/D FHQWUDO TXH VXEPLQLVWUL IRUPLJy DPE FHQGUHV YRODQWV UHDOLW]DUj XQ FRQWURO VREUH OD
SURGXFFLy VHJRQV O DUW  GH OD QRUPD (+( L KD GH SRVDU HOV UHVXOWDWV GH O DQjOLVL D
O DEDVWGHOD')RGLVSRVDUjG XQGLVWLQWLXGHTXDOLWDWRILFLDOPHQWUHFRQHJXW
/HVFHQGUHV YRODQWVKDQGHFRPSOLUHQTXDOVHYRO FDVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHODQRUPD 81(B(1

(OVDGGLWLXVKDXUDQGHVHUGHOWLSXVTXHHVWDEOHL[O DUWLFOHGHO (+(LFRPSOLUO 81(
(1
(Q FDS FDV OD SURSRUFLy HQ SHV GH O DGGLWLX QR KD GH VXSHUDU HO  GHO SHV GHO FLPHQW
XWLOLW]DW
&ODVVLILFDFLyGHOVIRUPLJRQVSHUODVHYDUHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLy
6LIFN 1PPUHVLVWqQFLDVWDQGDUG
6LIFN!1PPDOWDUHVLVWqQFLD
6LQRHVGLVSRVDPpVTXHGHUHVXOWDWVDGLHVG HGDWHVSRGUDQDGPHWUHFRPDYDORUVGH
UHVLVWqQFLDDMGLHVG HGDWHOVYDORUVUHVXOWDQWVGHODIyUPXODVHJHQW
IFP W  FF W āIFP
FF H[SV> W @
 RQ)FP5HVLVWqQFLDPLWMDDFRPSUHVVLyDGLHVFFFRHILFLHQWTXHGHSqQGHO HGDWGHO
IRUPLJyWHGDWGHOIRUPLJyHQGLHVVFRHILFLHQWHQIXQFLyGHOWLSXVGHFLPHQW SHU
DFLPHQWVG DOWDUHVLVWqQFLDLHQGXULPHQWUjSLG &(05&(05  SHUDFLPHQWV
QRUPDOVLG HQGXULPHQWUjSLG &(05&(0  SHUDFLPHQWVG HQGXULPHQWOHQW
&(0 
9DORUPtQLPGHODUHVLVWqQFLD
)RUPLJRQVHQPDVVD! 1PP
)RUPLJRQVDUPDWVRSUHWHVDWV! 1PP
7LSXVGHFLPHQW
)RUPLJyHQPDVVD&LPHQWVFRPXQVH[FHSWHHOVWLSXV&(0,,$4&(0,,%4&(0,,$:&(0
,,%:&(0,,$7&(0,,%7L&(0,,,& 81((1 &LPHQWVSHUDXVRVHVSHFLDOV(63
9, 81( 
 )RUPLJy DUPDW &LPHQWV FRPXQV H[FHSWH HOV WLSXV &(0 ,,$4 &(0 ,,%4 &(0 ,,$: &(0
,,%:&(0,,$7&(0,,%7&(0,,,&L&(09% 81((1
 )RUPLJy SUHWHVDW &LPHQWV FRPXQV WLSXV &(0 , &(0 ,,$' &(0 ,,$9 &(0 ,,$3 L  &(0
,,$0 93  81((1
(VFRQVLGHUDLQFOzVGLQVGHOVFLPHQWVFRPXQVHOVFLPHQWVEODQFV 81(
(VFRQVLGHUHQLQFORVRVHOVFLPHQWVGHFDUDFWHUtVWLTXHVDGGLFLRQDOVFRPHOVUHVLVWHQWVDOV
VXOIDWVLRDO DLJXDGHPDU 81(L81( LHOVGHEDL[FDORUG KLGUDWDFLy
81((1 
&ODVVHGHOFLPHQW1
'HQVLWDWVGHOVIRUPLJRQV
)RUPLJRQVHQPDVVD +0 
NJPVLIFN 1PP
NJPVLIFN!1PP
)RUPLJRQVDUPDWVLSUHWHQVDWV +$+3 NJP
(OFRQWLQJXWPtQLPGHFLPHQWKDG HVWDUG DFRUGDPEOHVSUHVFULSFLRQVGHODQRUPD(+(HQ
IXQFLyGHODFODVVHG H[SRVLFLy WDXODD /DTXDQWLWDWPtQLPDGHFLPHQWFRQVLGHUDQWHO
WLSXVG H[SRVLFLyPpVIDYRUDEOHKDGHVHU
2EUHVGHIRUPLJyHQPDVVD! NJP
2EUHVGHIRUPLJyDUPDW! NJP
2EUHVGHIRUPLJySUHWHVDW! NJP
 $WRWHVOHVREUHV NJP
/DUHODFLyDLJXDFLPHQWKDG HVWDUG DFRUGDPEOHVSUHVFULSFLRQVGHODQRUPD(+(HQIXQFLy
GH OD FODVVH G H[SRVLFLy WDXOD D  /D UHODFLy DLJXDFLPHQW FRQVLGHUDQW HO WLSXV
G H[SRVLFLyPpVIDYRUDEOHKDGHVHU
)RUPLJyHQPDVVD 
)RUPLJyDUPDW 
)RUPLJySUHWHVDW 
$VVHQWDPHQWHQHOFRQG $EUDPV 81((1 
&RQVLVWqQFLDVHFDFP
&RQVLVWqQFLDSOjVWLFDFP
&RQVLVWqQFLDWRYDFP
 &RQVLVWqQFLDIOXLGDFP
 &RQVLVWqQFLDOtTXLGDFP
/DFRQVLVWqQFLD / OtTXLGDQRPpVHVSRGUjDFRQVHJXLUPLWMDQoDQWDGGLWLXVXSHUIOXLGLILFDQW
,yFORUWRWDODSRUWDWSHUFRPSRQHQWVG XQIRUPLJyQRSRWVXSHUDU
3UHWHQVDW SHVGHFLPHQW
$UPDW SHVGHFLPHQW
(QPDVVDDPEDUPDGXUDGHILVVXUDFLy SHVGHFLPHQW
4XDQWLWDWWRWDOGHILQV VHGjV DOIRUPLJyFRUUHVSRQHQWVDOVJUDQXODWVLDOFLPHQW
6LO DLJXDpVVWDQGDUGNJP
6LO DLJXDpVUHFLFODGDNJP
7ROHUjQFLHV
$VVHQWDPHQWHQHOFRQG $EUDPV
&RQVLVWqQFLDVHFD1XO
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&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHOOLXUDUDPEFDGDFjUUHJDXQIXOORQFRQVWLQFRPDPtQLPOHVGDGHV
VHJHQWV
 ,GHQWLILFDFLyGHOVXEPLQLVWUDGRU
 1~PHURGHVqULHGHODIXOODGHVXEPLQLVWUDPHQW
 'DWDLKRUDGHOOLXUDPHQW
 1RPGHODFHQWUDOGHIRUPLJy
 ,GHQWLILFDFLyGHOSHWLFLRQDUL
 4XDQWLWDWGHIRUPLJyVXEPLQLVWUDW
 )RUPLJRQVGHVLJQDWVSHUSURSLHWDWVG DFRUGDO DUWGHO (+(LQGLFDQWFRPDPtQLP

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ GH +RUPLJyQ
(VWUXFWXUDO (+( 
3,/276,3$17$//(6)250,*21$'(6,16,78
5HDO 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH DSUXHED HO &yGLJR 7pFQLFR GH OD
(GLILFDFLyQ3DUWH'RFXPHQWR%iVLFRGH6HJXULGDGHVWUXFWXUDO'%6(
)250,*Ï3(5$3$9,0(176
2UGHQ)20GHGHPDU]RSRUODTXHVHDFWXDOL]DQGHWHUPLQDGRVDUWtFXORVGHOSOLHJR
GHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHVUHODWLYRVDILUPHV\
SDYLPHQWRV

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6XEPLQLVWUDPHQW(QFDPLRQVIRUPLJRQHUD
(OIRUPLJyKDG DUULEDUDO REUDVHQVHDOWHUDFLRQVHQOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVIRUPDQWXQD
EDUUHMDKRPRJqQLDLVHQVHKDYHULQLFLDWO DGRUPLPHQW
4XHGD H[SUHVVDPHQW SURKLELW O DGGLFLy DO IRUPLJy GH TXDOVHYRO TXDQWLWDW G DLJXD R DOWUHV
VXEVWjQFLHVTXHSXJXLQDOWHUDUODFRPSRVLFLyRULJLQDO
(PPDJDW]HPDWJH1RHVSRWHPPDJDW]HPDU

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

 5HVLVWqQFLDDODFRPSUHVVLy
 7LSXVGHFRQVLVWqQFLD
 *UDQGjULDPj[LPDGHOJUDQXODW
7LSXVG DPELHQWVHJRQVODWDXODGHO (+(
 )RUPLJRQV GHVLJQDWV SHU GRVLILFDFLy G DFRUG D O DUW   GH O (+( LQGLFDQW FRP D
PtQLP
 &RQWLQJXWGHFLPHQWSHUP
 5HODFLyDLJXDFLPHQW DPEGHWROHUjQFLD 
 7LSXVFODVVHLPDUFDGHOFLPHQW
 &RQWLQJXWHQDGGLFLRQV
 &RQWLQJXWHQDGGLWLXV
7LSXVG DGGLWLXVHJRQV81(B(1VLQ KLKD
 3URFHGqQFLDLTXDQWLWDWGHOHVDGGLFLRQVRLQGLFDFLyTXHQRHQWp
 ,GHQWLILFDFLyGHOFLPHQWDGGLWLXVLDGGLFLRQV
 'HVLJQDFLyHVSHFtILFDGHOOORFGHVXEPLQLVWUDPHQW
 ,GHQWLILFDFLyGHOFDPLyLGHODSHUVRQDTXHIDODGHVFjUUHJD
 +RUDOtPLWG XVGHOIRUPLJy
23(5$&,216'(&21752/(1)250,*Ï(6758&785$/
'HWHUPLQDFLyGHODGRVLILFDFLy VLpVHOFDV PLWMDQoDQWDVVDLJVSUHYLVGHODERUDWRUL3HUD
FDGD GRVLILFDFLy HVWXGLDGD HV UHDOLW]DUDQ  VHULHV GH  SURYHWHV SURFHGHQWV GH  SDVWDGHV
IDEULFDGHV D OD FHQWUDO  SURYHWHV V DVVDMDUDQ D FRPSUHVVLy L OHV DOWUHV  D O DVVDLJ GH
SHQHWUDFLyG DLJXD
$VVDLJVFDUDFWHUtVWLFVGHFRPSURYDFLyGHODGRVLILFDFLyDSURYDGD3HUDFDGDWLSXVGHIRUPLJy
HVUHDOLW]DUDQVqULHVGHSURYHWHVTXHV DVVDMDUDQDFRPSUHVVLyDGLHVVHJRQV81((1
1RVHUDQQHFHVVDULVDTXHVWVDVVDLJVVLHOIRUPLJySURFHGHL[GHFHQWUDOFHUWLILFDGD
RHVGLVSRVDGHVXILFLHQWH[SHULqQFLDHQHOVHX~V
$EDQVGHOLQLFLGHO REUDLVHPSUHTXHVLJXLQHFHVVDULVHJRQVO DUWLFOHGHODQRUPD
(+(HVUHDOLW]DUjO DVVDLJGHODIRQGjULDGHSHQHWUDFLyG DLJXDVRWDSUHVVLyVHJRQV81(
(1
,QVSHFFLRQVQRSHULzGLTXHVDODSODQWDSHUWHQLUFRQVWjQFLDTXHHVIDEULFDHOIRUPLJyDPEOD

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

GRVLILFDFLyFRUUHFWH
3HU D WRWHV OHV DPDVVDGHV HV GXUj D WHUPH HO FRUUHVSRQHQW FRQWURO GH OHV FRQGLFLRQV GH
VXEPLQLVWUDPHQW
&RQWUROHVWDGtVWLFGHODUHVLVWqQFLD (+( 3HUDIRUPLJRQVVHQVHGLVWLQWLXGHTXDOLWDWHV
UHDOLW]DUDQORWVGHFRQWUROGHFRPDPj[LP
9ROXPGHIRUPLJRQDPHQW P
(OHPHQWVRJUXSVG HOHPHQWVTXHWUHEDOOHQDFRPSUHVVLy
 7HPSV GH IRUPLJRQDPHQW    VHWPDQHV VXSHUItFLH FRQVWUXwGD    P 1RPEUH GH
SODQWHV 
(OHPHQWVRJUXSVG HOHPHQWVTXHWUHEDOOHQDIOH[Ly
 7HPSV GH IRUPLJRQDPHQW    VHWPDQHV VXSHUItFLH FRQVWUXwGD    P 1RPEUH GH
SODQWHV 
0DVVLVVRV
7HPSVGHIRUPLJRQDPHQW VHWPDQD
(O Q~PHUR GH ORWV QR VHUj LQIHULRU D  7RWHV OHV SDVWDGHV G XQ ORW SURFHGLUDQ GHO PDWHL[
VXEPLQLVWUDGRULWLQGUDQODPDWHL[DGRVLILFDFLy
(Q FDV GH GLVSRVDU G XQ GLVWLQWLX RILFLDOPHQW UHFRQHJXW HV SRGUDQ DXJPHQWDU HOV YDORUV
DQWHULRUVPXOWLSOLFDQWORVSHURSHUHQIXQFLyGHOQLYHOOGHJDUDQWLDSHUDOTXHV KD
HIHFWXDWHOUHFRQHL[HPHQWFRQIRUPHDO DUWLFOHGHO (+(
&RQWURO[ (+( 6HUjG DSOLFDFLyDTXDOVHYROHVWUXFWXUDVHPSUHTXHHVIDFLDEDQV
GHOVXEPLQLVWUDPHQWGHOIRUPLJy/DFRQIRUPLWDWGHODUHVLVWqQFLDHVFRPSURYDGHWHUPLQDQWOD
PDWHL[D HQ WRWHV OHV SDVWDGHV VRWPHVHV D FRQWURO L FDOFXODQW HO YDORU GH OD UHVLVWqQFLD
FDUDFWHUtVWLFDUHDO
&RQWUROLQGLUHFWHGHODUHVLVWqQFLD (+( 1RPpVHVSRGUjDSOLFDUHQIRUPLJRQVTXHGLVSRVLQ
G XQGLVWLQWLXGHTXDOLWDWRILFLDOPHQWUHFRQHJXWLTXHV XWLOLW]LQHQ
(OHPHQWVG HGLILFLVGHYLYHQGHVG XQDRGXHVSODQWHVDPEOOXPVLQIHULRUVDPHWUHV
 (OHPHQWV G HGLILFLV GH YLYHQGHV GH ILQV D  SODQWHV TXH WUHEDOOLQ D IOH[Ly DPE OOXPV
LQIHULRUVDPHWUHV
+DXUjGHFRPSOLUDPpVTXHO DPELHQWVLJXL,R,,LTXHHQHOSURMHFWHV KDJLDGRSWDWXQD
UHVLVWqQFLDGHFjOFXODFRPSUHVVLy)FGQRVXSHULRUD1PP
/D')SRGUjH[LPLUODUHDOLW]DFLyGHOVDVVDLJVFDUDFWHUtVWLFVGHGRVLILFDFLyTXDQHOIRUPLJy
TXH HV YDJL D VXEPLQLVWUDU HVWLJXL HQ SRVVHVVLy G XQ GLVWLQWLX GH TXDOLWDW RILFLDOPHQW
UHFRQHJXWR TXDQHVGLVSRVLG XQFHUWLILFDWGH GRVLILFDFLyDPEXQDDQWLJXLWDWPj[LPDGH 
PHVRV
23(5$&,216'(&21752/(1)250,*Ï3(5$3$9,0(176
'HWHUPLQDFLyGHODIyUPXODGHWUHEDOO3HUDFDGDGRVLILFDFLyDQDOLW]DGDHVUHDOLW]DUj
 &RQIHFFLy GH  VqULHV GH  SURYHWHV VHJRQV OD QRUPD 81(  3HU D FDGD VqULH HV
GHWHUPLQDUjODFRQVLVWqQFLD 81( ODUHVLVWqQFLDDIOH[RWUDFFLyDLDGLHV 81(
 LVLpVHOFDVHOFRQWLQJXWG DLUHRFOXLW 81((1 
6LODUHVLVWqQFLDPLWMDDGLHVUHVXOWpVVXSHULRUDOGHO HVSHFLILFDGDDGLHVLQR
V KDJXHVVLQ REWLQJXW UHVXOWDWV GHO FRQWLQJXW G DLUH RFOXwW L GH OD FRQVLVWqQFLD IRUD GHOV
OtPLWVHVWDEOHUWVHVSRGUjSURFHGLUDODUHDOLW]DFLyG XQWUDPGHSURYDDPEDTXHVWIRUPLJy
(QFDVFRQWUDULV KDXUjG HVSHUDUDOVGLHVLV LQWURGXLUDQOHVPRGLILFDFLRQVQHFHVVjULHV
HQODGRVLILFDFLyLHVUHSHWLUDQHOVDVVDLJVGHUHVLVWqQFLD
&RQWUROGHIDEULFDFLyLUHFHSFLy
 ,QVSHFFLyQRVLVWHPjWLFDDODSODQWDGHIDEULFDFLyGHOIRUPLJy
 3HU D FDGD IUDFFLy G jULG DEDQV GH O HQWUDGD DO PHVFODGRU HV UHDOLW]DUDQ DPE OD
IUHTqQFLDLQGLFDGDHOVVHJHQWVDVVDLJV
 &RPDPtQLPFRSVDOGLDSHOPDWtLXQDOWUHSHUODWDUGD
 $VVDLJJUDQXORPqWULF 81((1 
 (TXLYDOHQWGHVRUUDGHO jULGIL 81((1 
 7HUURVVRVG DUJLOD 81( 
 ËQGH[GHOOHQTXHVGHO jULGJURV 81((1 
 3URSRUFLyGHILQVTXHSDVVHQSHOWDPtVPP 81((1 
 &RPDPtQLPFRSDOPHVLVHPSUHTXHHVFDQYLwGHSURFHGqQFLDHOVXEPLQLVWUDPHQW
 &RHILFLHQWGH/RVÈQJHOHVGHO jULGJURV 81((1 
 6XEVWjQFLHVSHUMXGLFLDOV (+( 
 6REUHXQDPRVWUDGHODPHVFODG jULGVHVUHDOLW]DUjFDGDGLDXQDVVDLJJUDQXORPqWULF 81(
(1 
 &RPSURYDFLyGHO H[DFWLWXGGHOHVEjVFXOHVGHGRVLILFDFLyXQFRSFDGDGLHV
 ,QVSHFFLyYLVXDOGHOIRUPLJyHQFDGDHOHPHQWGHWUDQVSRUWLFRPSURYDFLyGHODWHPSHUDWXUD
 5HFHSFLyGHOIXOOGHVXEPLQLVWUDPHQWGHOIRUPLJySHUDFDGDSDUWLGD
(VFRQWURODUDQFRPDPtQLPFRSVDOGLD PDWtLWDUGD 
&RQWLQJXWG DLUHRFOXwWHQHOIRUPLJy 81(
&RQVLVWqQFLD 81(
)DEULFDFLyGHSURYHWHVSHUDDVVDLJDIOH[RWUDFFLy 81( 
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6(1)250,*Ï(6758&785$/
(OVFRQWUROVV KDQGHUHDOLW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')LODQRUPD(+(
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6(1)250,*Ï3(5$3$9,0(176
(VVHJXLUDQHOVFULWHULVTXHHQFDGDFDVLQGLTXLOD')&DGDVqULHGHSURYHWHVHVSUHQGUj
G DPDVVDGHVGLIHUHQWV
4XDQ V LQGLFD XQD IUHTqQFLD WHPSRUDO GH  DVVDLJV SHU GLD HV UHDOLW]DUj XQ SHO PDWL L
O DOWUHSHUODWDUGD

7ROHUjQFLHV
 $VVHQWDPHQWHQHOFRQG $EUDPVFP

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
faf958f1d58045b19f5a4d59ab85654e001

Url de validació
https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

21/10/2019

CAP SERVEIS
TÈCNICS



3jJLQD 

,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17(1)250,*Ï(6758&785$/
1R V KD G DFFHSWDU HO VXEPLQLVWUDPHQW GH IRUPLJy TXH QR DUULEL LGHQWLILFDW VHJRQV OHV
FRQGLFLRQVGHOSOHF
&RQWUROHVWDGtVWLF/DFRQIRUPLWDWGHOORWHQUHODFLyDODUHVLVWqQFLDHVFRPSURYDUjDSDUWLU
GHOVYDORUVPLWMRVGHOVUHVXOWDWVREWLQJXWVVREUHSURYHWHVDJDIDGHVGHFDGDXQDGHOHV1
SDVWDGHVFRQWURODGHVG DFRUGDPE
5HVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDHVSHFLILFDGDHQSURMHFWH)FN 1PP  
)RUPLJRQVDPEGLVWLQWLXVGHTXDOLWDWRILFLDOPHQWUHFRQHJXWVFRQIRUPHDO DUWLFOHGH
O (+(1! 
$OWUHVFDVRV1! 
5HVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDHVSHFLILFDGDHQSURMHFWH)FN 1PP ! L 
)RUPLJRQVDPEGLVWLQWLXVGHTXDOLWDWRILFLDOPHQWUHFRQHJXWVFRQIRUPHDO DUWLFOHGH
O (+(1! 
$OWUHVFDVRV1! 
5HVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDHVSHFLILFDGDHQSURMHFWH)FN 1PP ! 
)RUPLJRQVDPEGLVWLQWLXVGHTXDOLWDWRILFLDOPHQWUHFRQHJXWVFRQIRUPHDO DUWLFOHGH
O (+(1! 
$OWUHVFDVRV1! 
/D SUHVD GH PRVWUHV HV UHDOLW]DUj DOHDWzULDPHQW HQWUH OHV SDVWDGHV GH O REUD VRWPHVD D
FRQWURO 8Q FRS HIHFWXDWV HOV DVVDLJV V RUGHQDUDQ HOV YDORUV PLWMRV [L GH OHV
GHWHUPLQDFLRQVGHUHVLVWqQFLDREWLQJXGHVSHUDFDGDVFXQDGHOHV1SDVWDGHVFRQWURODGHV[
[  [Q
(QHOV FDVRVHQTXHHOIRUPLJyHVWLJXL HQSRVVHVVLyG XQGLVWLQWLXGHTXDOLWDW RILFLDOPHQW
UHFRQHJXWV DFFHSWDUjTXDQ[L! IFN$PpVHVFRQVLGHUDUjFRPXQFRQWUROG LGHQWLILFDFLy
SHUWDQWHOVFULWHULVG DFFHSWDFLyHQDTXHVWFDVWHQHQSHUREMHFWHFRPSURYDUODSHUWLQHQoDGHO
IRUPLJy GHO ORW D XQD SURGXFFLy PROW FRQWURODGD DPE XQD UHVLVWqQFLD FHUWLILFDGD L
HVWDGtVWLFDPHQWDYDOXDGDDPEXQQLYHOOGHJDUDQWLDPROWH[LJHQW
6LHOIRUPLJyQRGLVSRVDGHGLVWLQWLXV DFFHSWDUjVL
I [  [.U1! IFN
RQ
I [ )XQFLyG DFFHSWDFLy
[9DORUPLJGHOVUHVXOWDWVREWLQJXWVHQOHV1SDVWDGHVDVVDMDGHV
.&RHILFLHQW
&RHILFLHQW
1~PHURGHSDVWDGHV
SDVWDGHV..
SDVWDGHV..
SDVWDGHV..
SDVWDGHV..
U19DORUGHOUHFRUUHJXWPRVWUDOGHILQLWFRPDU1 [ 1 [ 
[  9DORUPtQLPGHOVUHVXOWDWVREWLQJXWVHQOHV~OWLPHV1SDVWDGHV
[ 1 9DORUPj[LPGHOVUHVXOWDWVREWLQJXWVHQOHV~OWLPHV1SDVWDGHV
IFN9DORUGHODUHVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDHVSHFLILFDGDHQHOSURMHFWH
6LHOIRUPLJyQRGLVSRVDGHGLVWLQWLXSHUzHVIDEULFDGHIRUPDFRQWtQXDDFHQWUDOG REUDR
VyQVXEPLQLVWUDWVGHIRUPDFRQWtQXDSHUODPDWHL[DFHQWUDOGHIRUPLJySUHSDUDWHQHOVTXHHV
FRQWUROHQ D O REUD PpV GH  SDVWDGHV GHO PDWHL[ IRUPLJy V DFFHSWDUj VL I [    [  
.V ! IFN
2QV 'HVYLDFLyWtSLFDPRVWUDOFRUUHVSRQHQWDOHV~OWLPHVSDVWDGHV
4XDQODFRQVLVWqQFLDV KDJLGHILQLWSHOVHXWLSXVVHJRQVO DUWV DFFHSWDUjHOIRUPLJy
VL OD PLWMDQD DULWPqWLFD GHOV GRV YDORUV REWLQJXWV HVWj FRPSUHVD GLQV GHO LQWHUYDO
FRUUHVSRQHQW
6LV KDGHILQLWSHOVHXDVVHQWDPHQWV DFFHSWDUjHOIRUPLJyTXDQODPLWMDQDGHOVGRVYDORUV
HVWLJXLFRPSUHVDGLQVGHODWROHUjQFLDH[LJLGD
(OLQFRPSOLPHQWG DTXHVWVFULWHULVVXSRVDUjHOUHEXLJGHODSDVWDGD
&RQWURO[3HUDHOHPHQWVIDEULFDWVDPE1SDVWDGHVHOYDORUGHODIFUHDOFRUUHVSRQD
OD UHVLVWqQFLD GH OD SDVWDGD TXH XQ FRS RUGHQDGHV OHV 1 GHWHUPLQDFLRQV GH PHQRU D PDMRU
RFXSDHOOORFQ 1DUURGRQLQWVHQSHUH[FpV6LHOQ~PHURGHSDVWDGHVDFRQWURODUpV
LJXDORLQIHULRUDIFUHDOVHUjHOYDORUGHODUHVLVWqQFLDGHODSDVWDGDPpVEDL[DWUREDGD
DODVqULH
6 DFFHSWDUjTXDQIFUHDO! IFN
&RQWUROLQGLUHFWH6 DFFHSWDUjHOIRUPLJyVXEPLQLVWUDWTXDQHVFRPSOHL[LDODYHJDGDTXH
(OVUHVXOWDWVGHOVDVVDLJVGHFRQVLVWqQFLDFRPSOHL[HQDPEHOVDSDUWDWVDQWHULRUV
 (V PDQWp OD YLJqQFLD GHO GLVWLQWLX GH TXDOLWDW GHO IRUPLJy GXUDQW OD WRWDOLWDW GHO
VXEPLQLVWUDPHQW
(VPDQWpODYLJqQFLDGHOUHFRQHL[HPHQWRILFLDOGHOGLVWLQWLXGHTXDOLWDW
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17(1)250,*Ï3(5$3$9,0(176
,QWHUSUHWDFLyGHOVDVVDLJVFDUDFWHUtVWLFV
6L OD UHVLVWqQFLD FDUDFWHUtVWLFD D  GLHV UHVXOWD VXSHULRU DO   GH O HVSHFLILFDGD D 
GLHVLHOVUHVXOWDWVGHOFRQWLQJXWG DLUHRFOXLWLGHODFRQVLVWqQFLDHVWUREHQGLQVGHOV
OtPLWV HVWDEOHUWV HV SRGUj LQLFLDU HO WUDP GH SURYD DPE HO IRUPLJy FRUUHVSRQHQW (Q FDV
FRQWUDUL V KDXUj G HVSHUDU DOV UHVXOWDWV D  GLHV L HQ HO VHX FDV V LQWURGXLUDQ HOV
DMXVWRVQHFHVVDULVDODGRVLILFDFLyUHSHWLQWVHHOVDVVDLJVFDUDFWHUtVWLFV
 ,QWHUSUHWDFLyGHOVDVVDLJVGHFRQWUROGHUHVLVWqQFLD
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)RUPLJRQV TXH QR DSRUWHQ UHVSRQVDELOLWDW HVWUXFWXUDO D OD FRQVWUXFFLy SHUz FROāODERUHQ D
PLOORUDU OD GXUDELOLWDW GHO IRUPLJy HVWUXFWXUDO IRUPLJRQV GH QHWHMD  R DSRUWHQ HO YROXP
QHFHVVDULG XQPDWHULDOUHVLVWHQWSHUDFRQIRUPDUODJHRPHWULDUHTXHULGDSHUXQILFRQFUHW
6 KDQFRQVLGHUDWHOVPDWHULDOVVHJHQWV
 )RUPLJRQVGHQHWHMDGHVWLQDWVDHYLWDUODFRQWDPLQDFLyGHOHVDUPDGXUHVLODGHVVHFDFLy
GHOIRUPLJyHVWUXFWXUDODOSURFpVG DERFDW
 )RUPLJyQRHVWUXFWXUDOGHVWLQDWDFRQIRUPDUYROXPVGHPDWHULDOUHVLVWHQW
&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
(OVFLPHQWVTXHHVSRGHQXWLOLW]DUHQIRUPLJyQRHVWUXFWXUDOVyQ
3UHIDEULFDWVQRHVWUXFWXUDOV&LPHQWVFRPXQVH[FHSWH&(0,,$4&(0,,%4&(0,,$:&(0
,,%:&(0,,$7&(0,,%7&(0,,,&
)RUPLJRQVGHQHWHMDLUHSOHQVGHUDVHV&LPHQWVFRPXQV

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%11&%11%

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

%1 )250,*216' Ò612(6758&785$/

%)250,*216'(&2035$

 
%0$7(5,$/6%¬6,&6
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 (O ORW V DFFHSWD VL OD UHVLVWqQFLD FDUDFWHUtVWLFD D  GLHV pV VXSHULRU D O H[LJLGD (Q
DOWUHFDV
 6L IRV LQIHULRU D HOOD SHUz QR DO VHX  HO &RQWUDFWLVWD SRGUj HVFROOLU HQWUH
DFFHSWDU OHV VDQFLRQV SUHYLVWHV HQ HO 3OHF GH 3UHVFULSFLRQV 7qFQLTXHV 3DUWLFXODUV R
VROāOLFLWDUODUHDOLW]DFLyG DVVDLJVG LQIRUPDFLy$TXHVWHVVDQFLRQVQRSRGUDQVHULQIHULRUVD
O DSOLFDFLyG XQDSHQDOLW]DFLyDOSUHXXQLWDULGHOORWODTXDQWLDGHODTXDOVLJXLLJXDODO
GREOHGHODPHUPDGHUHVLVWqQFLDH[SUHVVDGHVDPEGXHVHQSURSRUFLy
6LHVWjSHUVRWDGHOHVUHDOLW]DUDQDFjUUHFGHOFRQWUDFWLVWDHOVFRUUHVSRQHQWV
DVVDLJVG LQIRUPDFLy
$VVDLJVG LQIRUPDFLy
$EDQVGHOVGLHVG DFDEDGDO HVWHVDGHOORWV H[WUDXUDQWHVWLPRQLVFLOtQGULFV 81(
TXH V DVVDMDUDQ D WUDFFLy LQGLUHFWD 81(   D HGDW GH  GLHV /D FRQVHUYDFLy GHOV
WHVWLPRQLVGXUDQWOHVKRUHVDQWHULRUVDO DVVDLJHVUHDOLW]DUjVHJRQVODQRUPD81(
(OYDORUPLJGHOVUHVXOWDWVGHOVDVVDLJVG LQIRUPDFLyGHOORWHVFRPSDUDUDQDPEHOUHVXOWDW
PLJ FRUUHVSRQHQW DO WUDP GH SURYD (O ORW V DFFHSWD VL OD UHVLVWqQFLD PLWMDQD GHO ORW pV
VXSHULRU(QFDVG LQFRPSOLPHQWFDOGLVWLQJLUWUHVFDVRV
6LIRVLQIHULRUDHOOSHUzQRDOVHXV DSOLFDUDQDOORWOHVVDQFLRQVSUHYLVWHVHQ
HO3OHFGH3UHVFULSFLRQV7qFQLTXHV3DUWLFXODUV
6LIRVLQIHULRUDOVHXSHUzQRDOVHXHO'LUHFWRUGHOHV2EUHVSRGUjDSOLFDU
OHV VDQFLRQV SUHYLVWHV HQ HO 3OHF GH 3UHVFULSFLRQV 7qFQLTXHV 3DUWLFXODUV R Ep RUGHQDU OD
GHPROLFLyGHOORWLODVHYDUHFRQVWUXFFLyDFjUUHFGHO&RQWUDFWLVWD
 6L IRV LQIHULRU DO VHX  HV GHPROLUj HO ORW L HV UHFRQVWUXLUj D FjUUHF GHO
&RQWUDFWLVWD
/HV VDQFLRQV UHIHULGHV QR SRGUDQ VHU LQIHULRUV D O DSOLFDFLy G XQD SHQDOLW]DFLy DO SUHX
XQLWDUL GHO ORW OD TXDQWLD GHO TXDO VLJXL LJXDO DO GREOH GH OD PHUPD GH UHVLVWqQFLD
H[SUHVVDGHVDPEGXHVHQSURSRUFLy
/DUHVLVWqQFLDGHFDGDSDVWDGDDXQDGHWHUPLQDGDHGDWHVGHWHUPLQDUjFRPDPLWMDQDGHOHV
UHVLVWqQFLHVGHOHVSURYHWHVIDEULFDGHVDPEXQIRUPLJyGHODSDVWDGDHQTHVWLyLDVVDMDGHVD
O HGDWGHWHUPLQDGD$SDUWLUGHODPtQLPDUHVLVWqQFLDREWLQJXGDHQTXDOVHYROSDVWDGDGHOORW
HVSRGUjHVWLPDUODFDUDFWHUtVWLFDPXOWLSOLFDQWDTXHOODSHUXQFRHILFLHQWGRQDWSHUODWDXOD
VHJHQW
&RHILFLHQW (QIXQFLyGHOQRPEUHGHVqULHVTXHIRUPHQHOORW 
VqULHV
VqULHV
VqULHV
VqULHV
VqULHV
4XDQ O DVVHQWDPHQW HQ HO FRQ G $EUDPV QR V DMXVWL DOV YDORUV HVSHFLILFDWV D OD IyUPXOD GH
WUHEDOOHVUHEXWMDUjHOFDPLyFRQWURODW
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&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHOOLXUDUDPEFDGDFjUUHJDXQIXOORQFRQVWLQFRPDPtQLPOHVGDGHV
VHJHQWV
 ,GHQWLILFDFLyGHOVXEPLQLVWUDGRU
 1~PHURGHOFHUWLILFDWGHPDUFDWJH&(RLGHQWLILFDFLyG DXWRFRQVXP
 1RPGHODFHQWUDOGHIRUPLJy
 ,GHQWLILFDFLyGHOSHWLFLRQDUL
 'DWDLKRUDGHOOLXUDPHQW
 4XDQWLWDWGHIRUPLJyVXEPLQLVWUDW
 'HVLJQDFLy GHO IRUPLJy G DFRUG DPE O DQQH[  GH O (+( LQGLFDQW HO WLSXV +/ SHU D

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ GH +RUPLJyQ
(VWUXFWXUDO (+( 

%DUUHMDG XQRPpVFRQJORPHUDQWVPLQHUDOVDPEJUDQXODWVWULDWVLDGGLWLXVHVSHFLDOV
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
 0RUWHUDGKHVLX
 0RUWHUVLQWqWLFGHUHVLQHVHSR[L
 0RUWHUUHIUDFWDUL
 0RUWHUSROLPqULFGHFLPHQWDPEUHVLQHVVLQWqWLTXHVLILEUHV
 0RUWHUGHUDPGHSDOHWD
(OPRUWHUG DQLYHOODPHQWpVXQDEDUUHMDGHJUDQXODWVILQVFLPHQWLDGGLWLXVRUJjQLFVTXHHQ
DIHJLUOLDLJXDIRUPDXQDSDVWDIOXLGDSHUHVFDPSDUVREUHWHUUHVH[LVWHQWVLIHUXQDFDSDGH
DPPGHJUXL[GHVXSHUItFLHSODQDLKRULW]RQWDODPEDFDEDWSRUyV
(OPRUWHUUHIUDFWDULpVXQPRUWHUGHWHUUHVUHIUDFWjULHVLDJORPHUDQWHVSHFtILFSHUDUHVLVWLU
DOWHVWHPSHUDWXUHVXWLOLW]DWSHUDODFROāORFDFLyGHPDRQVUHIUDFWDULVDIRUQVOODUVGHIRF
HWF
&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
1RKDGHWHQLUJUXPROOVQLSULQFLSLVG DJORPHUDFLy
$'+(6,83(5$5$-2/(6&(5¬0,48(6

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD
1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

% 0257(56$0%$'',7,86

%0257(56'(&2035$

 
%0$7(5,$/6%¬6,&6
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IRUPLJRQVGHQHWHMDL+1(SHUDIRUPLJRQVQRHVWUXFWXUDOV ODUHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyR
ODGRVLILFDFLyGHFLPHQWODFRQVLVWqQFLDLODPLGDPj[LPDGHOJUDQXODW
'RVLILFDFLyUHDOGHOIRUPLJyLQFORHQWFRPDPtQLPODLQIRUPDFLyVHJHQW
7LSXVLFRQWLQJXWGHFLPHQW
5HODFLyDLJXDFLPHQW
&RQWLQJXWHQDGGLFLRQVVLHVHOFDV
7LSXVLTXDQWLWDWG DGGLWLXV
7LSXVG DGGLWLXVHJRQV81(B(1VLQ KLKD
 ,GHQWLILFDFLyGHOFLPHQWDGGLWLXVLDGGLFLRQVHPSUDWV
 ,GHQWLILFDFLyGHOOORFGHVXEPLQLVWUDPHQW
 ,GHQWLILFDFLyGHOFDPLyTXHWUDQVSRUWDHOIRUPLJy
 +RUDOtPLWG ~VGHOIRUPLJy
23(5$&,216'(&21752/
/HVWDVTXHVGHFRQWURODUHDOLW]DUVyQOHVVHJHQWV
 $SURYDFLyGHODGRVLILFDFLySUHVHQWDGDSHOFRQWUDFWLVWD
 &RQWUROGHOHVFRQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQW
 &RPSURYDFLyGHODFRQVLVWqQFLD FRQG $EUDPV  81((1 
 ,QVSHFFLRQVQRSHULzGLTXHVDODSODQWDSHUWHQLUFRQVWjQFLDTXHHVIDEULFDHOIRUPLJyDPE
ODGRVLILFDFLyFRUUHFWD
/D') KDGHSRGHUH[LPLUODUHDOLW]DFLy GHOVDVVDLJVFDUDFWHUtVWLFVGHGRVLILFDFLyTXDQ HO
IRUPLJyTXHHVYDJLDVXEPLQLVWUDUHVWLJXLHQSRVVHVVLyG XQGLVWLQWLXGHTXDOLWDWRILFLDOPHQW
UHFRQHJXWR TXDQHVGLVSRVLG XQFHUWLILFDWGH GRVLILFDFLyDPEXQDDQWLJXLWDWPj[LPDGH 
PHVRV
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
(OVFRQWUROVV KDQGHUHDOLW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')LODQRUPD(+(
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
/DGRVLILFDFLySURSRVDGDKDGHJDUDQWLUODUHVLVWqQFLDH[LJLGDDOSOHFGHFRQGLFLRQV
1R V KD G DFFHSWDU HO VXEPLQLVWUDPHQW GH IRUPLJy TXH QR DUULEL LGHQWLILFDW VHJRQV OHV
FRQGLFLRQVGHOSOHF
4XDQODFRQVLVWqQFLDV KDJLGHILQLWSHOVHXWLSXVVHJRQVO DUWV DFFHSWDUjHOIRUPLJy
VL OD PLWMDQD DULWPqWLFD GHOV GRV YDORUV REWLQJXWV HVWj FRPSUHVD GLQV GHO LQWHUYDO
FRUUHVSRQHQW
6LV KDGHILQLWSHOVHXDVVHQWDPHQWV DFFHSWDUjHOIRUPLJyTXDQODPLWMDQDGHOVGRVYDORUV
HVWLJXLFRPSUHVDGLQVGHODWROHUjQFLDH[LJLGD
(OLQFRPSOLPHQWG DTXHVWVFULWHULVVXSRVDUjHOUHEXLJGHODSDVWDGD

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6XEPLQLVWUDPHQW(QFDPLRQVIRUPLJRQHUD
(OIRUPLJyKDG DUULEDUDO REUDVHQVHDOWHUDFLRQVHQOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVIRUPDQWXQD
EDUUHMDKRPRJqQLDLVHQVHKDYHULQLFLDWO DGRUPLPHQW
4XHGD H[SUHVVDPHQW SURKLELW O DGGLFLy DO IRUPLJy GH TXDOVHYRO TXDQWLWDW G DLJXD R DOWUHV
VXEVWjQFLHVTXHSXJXLQDOWHUDUODFRPSRVLFLyRULJLQDO
(PPDJDW]HPDWJH1RHVSRWHPPDJDW]HPDU

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

(OVIRUPLJRQVGHQHWHMDKDQGHWHQLUXQDGRVLILFDFLyPtQLPDGHNJPGHFLPHQW
/DPLGDPj[LPDGHOJUDQXODWHVUHFRPDQDEOHVLJXLLQIHULRUDPP
(VWLSLILFDUDQGHODPDQHUDVHJHQW+/&70RQ& FRQVLVWqQFLDL70 PLGDPj[LPDGHO
JUDQXODW
(OVIRUPLJRQVQRHVWUXFWXUDOVKDQGHWHQLUXQDUHVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDPtQLPDGH1PP
LHVUHFRPDQDEOHTXHODPLGDPj[LPDGHOJUDQXODWVLJXLLQIHULRUDPP
(VWLSLILFDUDQ+1(&70RQ& FRQVLVWqQFLDL70 PLGDPj[LPDGHOJUDQXODW
6 KD G XWLOLW]DU SUHIHUHQWPHQW IRUPLJy GH UHVLVWqQFLD  1PP WUHW TXH OD ') LQGLTXL HO
FRQWUDUL
(Q FDS FDV OD SURSRUFLy HQ SHV GH O DGGLWLX QR KD GH VXSHUDU HO  GHO SHV GHO FLPHQW
XWLOLW]DW
6LV XWLOLW]HQFHQGUHVYRODQWVQRKDQGHVXSHUDUHOGHOSHVGHOFLPHQW
&ODVVHUHVLVWHQWGHOFLPHQW! 
&RQWLQJXWGHFLPHQW! NJP
$VVHQWDPHQWHQHOFRQG $EUDPV 81((1 
&RQVLVWqQFLDVHFDFP
&RQVLVWqQFLDSOjVWLFDFP
&RQVLVWqQFLDWRYDFP
7ROHUjQFLHV
$VVHQWDPHQWHQHOFRQG $EUDPV
&RQVLVWqQFLDVHFD1XO
&RQVLVWqQFLDSOjVWLFDRWRYDFP
7ROHUjQFLHVUHVSHFWHGHODGRVLILFDFLy
&RQWLQJXWGHFLPHQWHQSHV
&RQWLQJXWGHJUDQXODWVHQSHV
&RQWLQJXWG DLJXD
&RQWLQJXWG DGGLWLXV
&RQWLQJXWG DGGLFLRQV

$OWUHVIRUPLJRQVH[HFXWDWVDO REUD&LPHQWSHUDXVRVHVSHFLDOV(639,LFLPHQWVFRPXQV
H[FHSWH&(0,,$4&(0,,%4&(0,,$:&(0,,%:&(0,,$7&(0,,%7&(0,,,&
(OVjULGVDXWLOLW]DUSRGHQVHUVRUUHVLJUDYHVURGDGHVRSURFHGHQWVGHPDW[XTXHLJRHVFzULHV
VLGHU~UJLTXHVDGHTXDGHV6 KDGHSRGHUXWLOLW]DUILQVDXQG jULGJURVUHFLFODWVHPSUH
TXHFRPSOHL[LDPEOHVHVSHFLILFDFLRQVGHO DQQH[GHO (+(DPEUHVSHFWHDOHVFRQGLFLRQV
ItVLFRPHFjQLTXHVLDOVUHTXLVLWVTXtPLFV
6 KDXUDQ G XWLOLW]DU DGGLWLXV UHGXFWRUV G DLJXD MD TXH HOV IRUPLJRQV G ~V QR HVWUXFWXUDO
FRQWHQHQSRFFLPHQW
(OVFRPSRQHQWVGHOIRUPLJyODVHYDGRVLILFDFLyHOSURFpVGHIDEULFDFLyLHOWUDQVSRUWKDQ
G HVWDUG DFRUGDPEOHVSUHVFULSFLRQVGHO (+(
(OFRQWUROGHOVFRPSRQHQWVV KDGHUHDOLW]DUG DFRUGDOVjPELWVL
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$'+(6,83(5$5$-2/(6&(5¬0,48(6
81((1$GKHVLYRVSDUDEDOGRVDVFHUiPLFDV'HILQLFLRQHV\HVSHFLILFDFLRQHV
81((1$$GKHVLYRVSDUDEDOGRVDVFHUiPLFDV'HILQLFLRQHV\HVSHFLILFDFLRQHV
0257(5'(5$0'(3$/(7$
81((1 (VSHFLILFDFLRQHVGHORVPRUWHURVSDUDDOEDxLOHUtD 3DUWH0RUWHURVSDUD
DOEDxLOHUtD
0257(56(&' $1,9(//$0(175()5$&7$5,32/,0e5,&2'(5(6,1(6
1RKLKDQRUPDWLYDGHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6XEPLQLVWUDPHQWHQHQYDVRVWDQFDWVKHUPqWLFDPHQW
(PPDJDW]HPDWJH(QHOVHXHQYjVG RULJHQLHQOORFVVHFVVHQVHFRQWDFWHGLUHFWHDPEHOWHUUD
LSURWHJLWGHODLQWHPSqULHGHPDQHUDTXHQRVHQ DOWHULQOHVFRQGLFLRQVLQLFLDOV
7HPSVPj[LPG HPPDJDW]HPDWJH
 0RUWHUDGKHVLXDQ\
 0RUWHUDPEUHVLQHVVLQWqWLTXHVRPRUWHUSROLPqULFPHVRV

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï(1$'+(6,83(55$-2/(6&(5¬0,48(6
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(
3URGXFWHVSHUDXVRVSHUDODFRQVWUXFFLy
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
$O HPEDODWJHRDO DOEDUjGHOOLXUDPHQWKDQGHFRQVWDUKLOHVGDGHVVHJHQWV

0257(5'(5$0'(3$/(7$
0HVFOD IRUPDGD SHU XQ R YDULV FRQJORPHUDQWV LQRUJjQLFV JUDQXODWV DLJXD L DGGLFLRQV R
DGGLWLXV HQHOVHXFDV SHUDIjEULTXHVG REUDFHUjPLFD IDoDQHVPXUVSLODUVHQYDQV FRP
DPDWHULDOG XQLyLUHMXQWDW
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
 0RUWHUG XVFRUUHQW * VHQVHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOV
 0RUWHU SHUD MXQWVL FDSHV ILQHV 7  0RUWHUGLVVHQ\DW DPE XQDPLGD Pj[LPDGHO JUDQXODW
PHQRURLJXDODOYDORUTXHILJXUDHVSHFLILFDW
 0RUWHUGHUDPGHSDOHWDOOHXJHU / 0RUWHUGLVVHQ\DWTXHODVHYDGHQVLWDW HQGXULWLVHF 
HVLQIHULRURLJXDODOYDORUTXHILJXUDHVSHFLILFDW
/D FODVVH GHO PRUWHU HV GHILQHL[ SHU OD OOHWUD 0 VHJXLGD GHO YDORU GH OD UHVLVWqQFLD D
FRPSUHVVLyPtQLPDGHFODUDGDSHOIDEULFDQWHQ1PP
(QHOV PRUWHUVSUHVFULWVHOIDEULFDQWGHFODUDUjOD SURSRUFLyGHWRWVHOVFRPSRQHQWVGH OD
PHVFODHQYROXPRHQSHV
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWVKDQGHFRPSOLUDPEHOVYDORUVGHFODUDWVSHOIDEULFDQWDVVDMDGHV
VHJRQVODQRUPDFRUUHVSRQHQW
&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVPRUWHUVIUHVFRV
7HPSVG XV (1
&RQWLQJXWHQLRQVFORUXU (1(1  
&RQWLQJXWHQDLUH (1 R (1 VLV KDQXWLOLW]DWJUDQXODWVSRURVRV
&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVPRUWHUVHQGXULWV
5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLy (1
5HVLVWqQFLDG XQLy DGKHVLy  (1 
$EVRUFLyG DLJXD (1
3HUPHDELOLWDWDOYDSRUG DLJXD (1
'HQVLWDW PRUWHUHQGXULWLVHF  (1
&RQGXFWLYLWDWWqUPLFD (1
'XUDELOLWDW UHVLVWqQFLDDOVFLFOHVGHJHOGHVJHO  FRPSURYDWVHJRQVOHVGLVSRVLFLRQV
TXHOLVLJXLQDSOLFDEOHV 
&DUDFWHUtVWLTXHVDGGLFLRQDOVSHUDOVPRUWHUVOOHXJHUV
'HQVLWDW 81((1  NJP
&DUDFWHUtVWLTXHVDGGLFLRQDOVSHUDOVPRUWHUVSHUDMXQWVLFDSHVILQHV
0LGDPj[LPDGHOJUDQXODW (1  PP
7HPSVREHUWRWHPSVGHFRUUHFFLy (1 
5HDFFLyGDYDQWGHOIRF
0DWHULDODPEFRQWLQJXWGHPDWqULDRUJjQLFD &ODVVH$
0DWHULDODPEFRQWLQJXWGHPDWqULDRUJjQLFD!&ODVVHVHJRQV81((1

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

0HVFODGHFRQJORPHUDQWVFjUUHJXHVPLQHUDOVLDGGLWLXVRUJjQLFVTXHGRQHQFRPDUHVXOWDWXQD
SDVWD DGHTXDGD SHU D IL[DU UHYHVWLPHQWV FHUjPLFV HQ WHUUHV L SDUHWV VLWXDWV HQ H[WHULRU R
LQWHULRU
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
 $GKHVLX FLPHQWyV &  0HVFOD GH FRQJORPHUDQWV KLGUjXOLFV DGGLWLXV RUJjQLFV L FjUUHJXHV
PLQHUDOVTXHV KDQGHEDUUHMDUDPEDLJXDMXVWDEDQVG XWLOLW]DUVH
 $GKHVLXHQGLVSHUVLy ' 0HVFODGHFRQJORPHUDQWRUJjQLFHQIRUPDGHSROtPHUHQGLVSHUVLy
DTXRVD DGGLWLXV RUJjQLFV L FjUUHJXHV PLQHUDOV TXH HV SUHVHQWD OOHVWD SHU D VHU
XWLOLW]DGD
 $GKHVLX GH UHVLQHV UHDFWLYHV 5  0HVFOD GH UHVLQHV VLQWqWLTXHV DGGLWLXV RUJjQLFV L
FjUUHJXHVPLQHUDOVTXHHOVHXHQGXULPHQWUHVXOWDG XQDUHDFFLyTXtPLFDSRGHQSUHVHQWDUVH
HQIRUPDG XQRPpVFRPSRQHQWV
6 KDQFRQVLGHUDWOHVFODVVHVVHJHQWVHQIXQFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVDGGLFLRQDOV
1RUPDO
0LOORUDW FRPSOHL[DPEHOVUHTXLVLWVSHUDOHVFDUDFWHUtVWLTXHVDGGLFLRQDOV
)' DGRUPLPHQWUjSLG
7$PEOOLVFDPHQWUHGXwW
 ( $PE WHPSV REHUW SHUOORQJDW QRPpV SHU D DGKHVLXV FLPHQWRVRV PLOORUDWV L DGKHVLXV HQ
GLVSHUVLyPLOORUDWV 
$'+(6,8&,0(17Ï6 & 
&DUDFWHUtVWLTXHVGHOVDGKHVLXVG DGRUPLPHQWQRUPDO
$GKHUqQFLDLQLFLDO 81((1 ! 1PP
$GKHUqQFLDGHVSUpVG LPPHUVLyHQDLJXD 81((1 ! 1PP
$GKHUqQFLDGHVSUpVG HQYHOOLPHQWDPEFDORU 81((1 ! 1PP
$GKHUqQFLDGHVSUpVGHFLFOHVJHOGHVJHO 81((1 ! 1PP
7HPSVREHUWDGKHUqQFLD (1 ! 1PP GHVSUpVGH! PLQ 
(OVDGKHVLXVG DGRUPLPHQWUjSLGKDQGHFRPSOLUDPpV
$GKHUqQFLDLQLFLDO 81((1 ! 1PP DEDQVGHOHVK
7HPSVREHUWDGKHUqQFLD (1 ! 1PP GHVSUpVGH! PLQ 
&DUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOV
/OLVFDPHQW 81((1  PP
&DUDFWHUtVWLTXHVDGGLFLRQDOV
 $OWDDGKHUqQFLDLQLFLDO 81((1 ! 1PP
 $OWDDGKHUqQFLDGHVSUpVG LPPHUVLyHQDLJXD 81((1 ! 1PP
 $OWDDGKHUqQFLDGHVSUpVG HQYHOOLPHQWDPEFDORU 81((1 ! 1PP
 $OWDDGKHUqQFLDLQLFLDOGHVSUpVGHFLFOHVGHJHOGHVJHO 81((1 ! 1PP
 7HPSVREHUWDPSOLDWDGKHUqQFLD 81((1 ! 1PP GHVSUqVGHPLQ 
$'+(6,86(1',63(56,Ï ' 
&DUDFWHUtVWLTXHVIRQDPHQWDOV
 $GKHUqQFLDLQLFLDO 81((1 ! 1PP
 $GKHUqQFLDGHVSUpVG HQYHOOLPHQWDPEFDORU 81((1 ! 1PP
 7HPSVREHUWDGKHUqQFLD (1 ! 1PP GHVSUpVGH! PLQ 
&DUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOV
/OLVFDPHQW 81((1  PP
&DUDFWHUtVWLTXHVDGGLFLRQDOV
 $GKHUqQFLDGHVSUpVG LPPHUVLyHQDLJXD 81((1 ! 1PP
 $GKHUqQFLDDDOWDWHPSHUDWXUD 81((1 ! 1PP
 7HPSVREHUWDPSOLDWDGKHUqQFLD 81((1 ! 1PP GHVSUqVGHPLQ 
$'+(6,86'(5(6,1(65($&7,9(6 5 
&DUDFWHUtVWLTXHVIRQDPHQWDOV
 $GKHUqQFLDLQLFLDO 81((1 ! 1PP
 $GKHUqQFLDGHVSUpVG LPPHUVLyHQDLJXD 81((1 ! 1PP
 7HPSVREHUWDGKHUqQFLD (1 ! 1PP GHVSUpVGH! PLQ 
&DUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOV
/OLVFDPHQW 81((1  PP
&DUDFWHUtVWLTXHVDGGLFLRQDOV
 $GKHUqQFLDGHVSUpVGHO[RFWqUPLF 81((1 ! 1PP
0257(56,17Ê7,&'(5(6,1(6(32;,
(OPRUWHUVLQWqWLFGHUHVLQHVHSR[LpVXQPRUWHUREWLQJXWDSDUWLUG XQDPHVFODGHJUDQXODWV
LQHUWVLG XQDIRUPXODFLyHSR[LHQIRUPDGHGRVFRPSRQHQWVEjVLFVXQDUHVLQDLXQHQGXULGRU
/D IRUPXODFLy GH O HSR[L KD GH VHU GHWHUPLQDGD SHU O ~V D TXH HV GHVWLQL HO PRUWHU L OD
WHPSHUDWXUD DPELHQW L VXSHUILFLDOV GHO OORF RQ HV FROāORTXL $TXHVWD IRUPXODFLy KD GH VHU
DSURYDGDSHUOD')
0LGDPj[LPDGHOJUDQXODW GHOJUXL[PLWMjGHODFDSDGHPRUWHU
0LGDPtQLPDGHOJUDQXODW! PP
3URSRUFLyJUDQXODWUHVLQD HQSHV  4  4 
0257(532/,0Ê5,&
(O PRUWHU SROLPqULF HV XQ SURGXFWH D EDVH GH FLPHQW UHVLQHV VLQWqWLTXHV IXP GH VtOLFH L
ILEUHV GH SROLDPLGD G DOWD UHVLVWqQFLD PHFjQLFD TXH V XWLOLW]D SHU D OD UHSDUDFLy L
UHJXODULW]DFLyG HOHPHQWVGHIRUPLJy
*UDQXORPHWULDPP
5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyDGLHVN1P
5HVLVWqQFLDDIOH[RWUDFFLyDGLHVNJP
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3jJLQD 

 1RPGHOSURGXFWH
 0DUFDGHOIDEULFDQWLOORFG RULJHQ
 'DWDLFRGLGHSURGXFFLyFDGXFLWDWLFRQGLFLRQVG HPPDJDW]HPDWJH
 5HIHUqQFLDDODQRUPD81((1
 7LSXVG DGKHVLXGHVLJQDWVHJRQVO DSDUWDWGHODQRUPD81((1
 0DUFD&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVHQHOV5HLDOV'HFUHWVGHGHGHVHPEUH
LGHGHMXOLRO
,QVWUXFFLRQVG XV
3URSRUFLRQVGHODPHVFOD
7HPSVGHPDGXUDFLyLQWHUYDOGHWHPSVGHVGHOPRPHQWGHIHUODPHVFODLHOPRPHQWHQ
TXHHVWjOOHVWSHUDVHUDSOLFDW
9LGD~WLOLQWHUYDOGHWHPSVPj[LPHQTXHHOPDWHULDOSRWVHUXWLOLW]DWGHVSUqVGHIHU
ODPHVFOD
0qWRGHG DSOLFDFLy
7HPSVREHUW
7HPSVTXHFDOHVSHUDUGHVGHOUHMXQWDWILQVTXHHVSHUPHWLODFLUFXODFLy
¬PELWG DSOLFDFLy
&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï(10257(5'(5$0'(3$/(7$
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(
 3URGXFWHV SHU D PXUV SLODUV L SDUWLFLRQV PRUWHUV GLVVHQ\DWV   0RUWHU DPE XQD
FRPSRVLFLyLVLVWHPDGHIDEULFDFLyHVFROOLWVSHOIDEULFDQWSHUWDOG REWHQLUOHVSURSLHWDWV
HVSHFLILFDGHV FRQFHSWHGHSUHVWDFLy 
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
3URGXFWHVSHUDPXUVSLODUVLSDUWLFLRQV PRUWHUVSUHVFULWV  0RUWHUTXHHVIDEULFDHQ
XQHVSURSRUFLRQVSUHGHWHUPLQDGHVLTXHOHVVHYHVSURSLHWDWVGHSHQHQGHOHVSURSRUFLRQVGHOV
FRPSRQHQWVTXHV KDQGHFODUDW FRQFHSWHGHUHFHSWD 
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
$O HPEDODWJHRDO DOEDUjGHOOLXUDPHQWKDQGHFRQVWDUKLOHVGDGHVVHJHQWV
 5HIHUqQFLDDODQRUPD81((1
 1RPGHOIDEULFDQW
 &RGLRGDWDGHIDEULFDFLy
 7LSXVGHPRUWHU
 7HPSVG XV
 &RQWLQJXWHQFORUXUV
 &RQWLQJXWHQDLUH
 3URSRUFLyGHOVFRPSRQHQWV PRUWHUVSUHVFULWV
 5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyRFODVVHGHUHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLy
 5HVLVWqQFLDG XQLy DGKHVLy
 $EVRUFLyG DLJXD
 3HUPHDELOLWDWDOYDSRUG DLJXD
 'HQVLWDW
 &RQGXFWLYLWDWWqUPLFD
 'XUDELOLWDW
 0LGDPj[LPDGHOJUDQXODW
 7HPSVREHUWRWHPSVGHFRUUHFFLy
 5HDFFLyGDYDQWHOIRF
 0DUFD&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVHQHOV5HLDOV'HFUHWVGHGHGHVHPEUH
LGHGHMXOLRO
&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï(10257(56(&' $1,9(//$0(175()5$&7$5,
32/,0e5,&2'(5(6,1(6
$O HQYjVKLKDGHILJXUDUOHVGDGHVVHJHQWV
1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDO
,QVWUXFFLRQVG XWLOLW]DFLy
&RPSRVLFLyLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOPRUWHU
23(5$&,216'(&21752/(10257(56'(5$0'(3$/(7$
,QVSHFFLyYLVXDOGHOHVFRQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWLUHFHSFLyGHOFHUWLILFDWGHTXDOLWDW
GHOIDEULFDQWVHJRQVOHVH[LJqQFLHVGHOSOHFGHFRQGLFLRQV
$EDQVGHO LQLFLGHO REUDLDPEIUHTqQFLDVHWPDQDOGXUDQWODVHYDH[HFXFLyHVFRPSURYDUj
ODFRQVLVWqQFLDGHOPRUWHUPLWMDQoDQWHOPqWRGHHVWDEOHUWDO 81((1LHVSUHSDUDUj
XQD VqULH GH  SURYHWHV SULVPjWLTXHV GH [[ FP SHU WDO G REWHQLU OD UHVLVWqQFLD D
FRPSUHVVLy 81((1 
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6(10257(56'(5$0'(3$/(7$
(OVFRQWUROVHVUHDOLW]DUDQVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')LOHVLQGLFDFLRQVGHOD81((1

,17(535(7$&,Ï'(/65(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17(10257(56'(5$0'(3$/(7$
1R HV SRGUDQ XWLOLW]DU D O REUD PRUWHUV VHQVH HO FRUUHVSRQHQW FHUWLILFDW GH JDUDQWLD GHO
IDEULFDQWG DFRUGDOHVFRQGLFLRQVH[LJLGHV
(O YDORU GH UHVLVWqQFLD D FRPSUHVVLy REWLQJXW KD GH FRUUHVSRQGUH D OHV HVSHFLILFDFLRQV GH
SURMHFWH
6LUHVXOWDVXSHULRUDOGHODGHSURMHFWHV DFFHSWDUjHOORW
6LUHVXOWDLQIHULRUDOV HQFDUUHJDUjXQFjOFXOHVWUXFWXUDOTXHGHWHUPLQLHOFRHILFLHQW
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3jJLQD 

6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
(QIXQFLyGHODGHQVLWDWDSDUHQW
 3HFHV/'DPEXQDGHQVLWDWDSDUHQWPHQRURLJXDODNJPSHUDSDUHWVUHYHVWLGHV
 3HFHV+'SHFHVSHUDHOHPHQWVVHQVHUHYHVWLURSHUDUHYHVWLULDPEXQDGHQVLWDWDSDUHQW
PpVJUDQGHNJP
(QIXQFLyGHOQLYHOOGHFRQILDQoDGHOHVSHFHVUHVSHFWHDODUHVLVWqQFLDDODFRPSUHVVLy
 3HFHVGHFDWHJRULD,SHFHVDPEXQDUHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyGHFODUDGDDPESUREDELOLWDWGH
QRDVVROLUVHLQIHULRUDO
 3HFHVGHFDWHJRULD,,SHFHVTXHQRFRPSOHL[HQHOQLYHOOGHFRQILDQoDHVSHFLILFDWSHUOD
FDWHJRULD,
(QIXQFLyGHOYROXPLGLVSRVLFLyGHIRUDWV
 3HFHVPDVVLVVHV
 3HFHVFDODGHV
 3HFHVDOOHXJHULGHV
 3HFHVIRUDGDGHV

&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
/HVSHFHVKDQGHSUHVHQWDUUHJXODULWDWGHGLPHQVLRQVLGHIRUPD
1RKDGHWHQLUHVTXHUGHVIRUDWVH[IROLDFLRQVQLHVFURVWRQDPHQWVG DUHVWHV
6LpVGHFDUDYLVWDQRKDGHWHQLULPSHUIHFFLRQVWDTXHVFUHPDGHVHWFLODXQLIRUPLWDWGH
FRORU HQ HO PDy L HQ HO FRQMXQW GH OHV UHPHVHV KD GH FRPSOLU OHV FRQGLFLRQV VXEMHFWLYHV
UHTXHULGHVSHUOD')
/DGLVSRVLFLyGHOVIRUDWVKDGHVHUGHPDQHUDTXHQRKLKDJLULVFGHTXHDSDUHJXLQILVVXUHVHQ
HOVHQYDQHWVLSDUHWVGHODSHoDGXUDQWODVHYDPDQLSXODFLyRFROāORFDFLy
+D GH WHQLU XQD WH[WXUD XQLIRUPH (VWj VXILFLHQWPHQW FXLW VL V DSUHFLD XQ VR DJXW HQ VHU
FROSHMDWLXQFRORUXQLIRUPHHQIUDFWXUDUVH
(OIDEULFDQWKDGHGHFODUDUODGLPHQVLRQVQRPLQDOVGHOHVSHFHVHQPLOāOtPHWUHVLHQO RUGUH
GHOODUJDPSOHLDOW
9ROXPGHIRUDWV
 0DVVtV 
 &DODW 
 $OOHXJHULW 
 )RUDGDW 
9ROXPGHFDGDIRUDW 
*UXL[WRWDOGHOVHQYDQHWV UHODFLyDPEHOJUXL[WRWDO 
 0DVVtV! 
 &DODW! 
 $OOHXJHULW! 
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWVKDQGHFRPSOLUDPEHOVYDORUVGHFODUDWVSHOIDEULFDQWDVVDMDGHV
VHJRQVODQRUPDFRUUHVSRQHQWGLQVGHOOtPLWGHWROHUjQFLDLQGLFDWHQHOVHXFDV
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVHQSHFHVSHUD~VHQHOHPHQWVDPEUHTXLVLWVHVWUXFWXUDOV
 5HVLVWqQFLD PLWMD D FRPSUHVVLy 81((1    !   1PP !  YDORU GHFODUDW SHO
IDEULFDQWDPELQGLFDFLyGHFDWHJRULD,R,,
 $GKHUqQFLD 81((1 ! YDORUGHFODUDWSHOIDEULFDQW
 &RQWLQJXWHQVDOVVROXEOHVDFWLYHV 81((1  YDORUGHFODUDWSHOIDEULFDQWDPE
LQGLFDFLyGHODVHYDFDWHJRULD

3HFHVG DUJLODFXLWDXWLOLW]DGHVHQHOUDPGHSDOHWD IDoDQHVYLVWHVRUHYHVWLGHVHVWUXFWXUHV
SRUWDQWVLQRSRUWDQWVPXUVLGLYLVzULHVLQWHULRUVWDQWDHGLILFDFLyFRPDHQJLQ\HULDFLYLO

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%).$

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

%) 0$216&(5¬0,&6

%)0$7(5,$/6%¬6,&6'(&(5¬0,&$

 
%0$7(5,$/6%¬6,&6

 

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

GHVHJXUHWDWGHOHOHPHQWFRUUHVSRQHQW6 DFFHSWDUjHOORWVLDTXHVWFRHILFLHQWQRpVLQIHULRU
DOGHOSUHYLVWHQHOSURMHFWH
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8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

3jJLQD 

6XEPLQLVWUDPHQW(PSDTXHWDWVVREUHSDOHWVGHPDQHUDQRWRWDOPHQWKHUPqWLFD
(PPDJDW]HPDWJH'HPDQHUDTXHQRHVWUHQTXLQRV HVFDQWRQLQ1RKDQG HVWDUHQFRQWDFWHDPE
WHUUHV TXH FRQWLQJXLQ VROXFLRQV VDOLQHV QL DPE SURGXFWHV TXH SXJXLQ PRGLILFDU OHV VHYHV
FDUDFWHUtVWLTXHV FHQGUHVIHUWLOLW]DQWVJUHL[RVHWF 

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVHQSHFHVSHUD~VHQHOHPHQWVDPEH[LJqQFLHVGDYDQWHOIRF
 &ODVVHGHUHDFFLyDOIRFH[LJqQFLDHQIXQFLyGHOFRQWLQJXWHQPDVVDRYROXPGHPDWHULDOV
RUJjQLFVGLVWULEXwWVGHIRUPDKRPRJqQLD
 3HFHVDPE $
 3HFHVDPE! 81((1 
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVHQSHFHVSHUD~VHQHOHPHQWVDPEH[LJqQFLHVDF~VWLTXHV
 7ROHUjQFLD HQ OHV GLPHQVLRQV 81((1      YDORU GHFODUDW SHO IDEULFDQW DPE
LQGLFDFLyGHODFDWHJRULD
 )RUPDGHODSHoD 81((1
 (VSHFLILFDFLRQV GHOV IRUDWV 'LVSRVLFLy YROXP VXSHUItFLH JUXL[ GHOV HQYDQHWV 81((1
 
 'HQVLWDWDEVROXWD 81((1 
 7ROHUDQFLDGHODGHQVLWDW 81((1 (OYDORUGHFODUDWSHOIDEULFDQWKDG HVWDUGLQV
GHOVOtPLWVVHJHQWVHQIXQFLyGHODFDWHJRULD
 ' 
 ' 
 'P GHVYLDFLyGHFODUDGDSHOIDEULFDQWHQ
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVHQSHFHVSHUDOVXVRVSUHYLVWRVHQO DSDUWDWGHO'%+(
 3URSLHWDWVWqUPLTXHV 81((1 
 3HUPHDELOLWDWDOYDSRUG DLJXD 81((1 
(OVSLQ\ROVGHFDOoQRKDQGHUHGXLUODUHVLVWqQFLDGHODSHoD GHVSUpVGHO DVVDLJUHLWHUDWLX
VREUHDLJXDHQHEXOOLFLyLODGHVVHFDFLySRVWHULRUDXQDWHPSHUDWXUDGH& HQPpVGH
VL HO PDy pV SHU D UHYHVWLU L XQ  VL HV GH FDUD YLVWD QL KDQ GH SURYRFDU PpV
HVFURVWRQDPHQWVGHOVDGPHVRVXQFRSV KDJLVXEPHUJLWHQDLJXDXQWHPSVPtQLPGHK

3(&(6/'
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWVKDQGHFRPSOLUDPEHOVYDORUVGHFODUDWVSHOIDEULFDQWDVVDMDGHV
VHJRQVODQRUPDFRUUHVSRQHQWGLQVGHOOtPLWGHWROHUjQFLDLQGLFDWHQHOVHXFDV
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOV
 3HUD~VGHFDUDYLVWDRDPESURWHFFLyGHPRUWHUGHFDSDILQD
 'XUDELOLWDW UHVLVWqQFLDJHOGHVJHO 
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVHQSHFHVSHUD~VHQHOHPHQWVDPEUHTXLVLWVHVWUXFWXUDOV
 3HUDSHFHVSHUIRUDGHVKRULW]RQWDOPHQWDPEXQDGLPHQVLy! PPLHQYDQHWVH[WHULRUVD
PPTXHKDJLQG DQDUUHYHVWLGHVDPEXQOOLVFDW
 ([SDQVLySHUKXPLWDW 81((1 
 3HUD~VGHFDUDYLVWDRDPESURWHFFLyGHPRUWHUGHFDSDILQD
 &RQWLQJXWHQVDOVVROXEOHVDFWLYHV 81((1 (OYDORUGHFODUDWSHOIDEULFDQWKD
G HVWDUGLQVGHOVOtPLWVHVSHFLILFDWVDO 81((1HQIXQFLyGHODFDWHJRULD
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVHQSHFHVSHUD~VHQHOHPHQWVDPEH[LJqQFLHVDF~VWLTXHV
 'HQVLWDWDSDUHQW 81((1  NJP

3(&(6+'
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVVHJHQWVKDQGHFRPSOLUDPEHOVYDORUVGHFODUDWVSHOIDEULFDQWDVVDMDGHV
VHJRQVODQRUPDFRUUHVSRQHQWGLQVGHOOtPLWGHWROHUjQFLDLQGLFDWHQHOVHXFDV
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOV
 'XUDELOLWDW UHVLVWqQFLD JHOGHVJHO   ,QGLFDFLy GH OD FDWHJRULD HQ IXQFLy GHO JUDX
G H[SRVLFLy
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVHQSHFHVSHUD~VHQHOHPHQWVDPEUHTXLVLWVHVWUXFWXUDOV
 ([SDQVLySHUKXPLWDW 81((1 
 3HUD~VGHFDUDYLVWDRDPESURWHFFLyGHPRUWHUGHFDSDILQD
 &RQWLQJXWHQVDOVVROXEOHVDFWLYHV 81((1 (OYDORUGHFODUDWSHOIDEULFDQWKD
G HVWDUGLQVGHOVOtPLWVHVSHFLILFDWVDO 81((1HQIXQFLyGHODFDWHJRULD
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVHQSHFHVSHUD~VHQHOHPHQWVDPEH[LJqQFLHVDF~VWLTXHV
 'HQVLWDWDSDUHQW 81((1 ! NJP
&DUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVHQSHFHVSHUD~VHQFDUDYLVWDRHQEDUUHUHVDQWLFDSLOāODULWDW
 $EVRUFLyG DLJXD YDORUGHFODUDWSHOIDEULFDQW
 &DUDYLVWD 81((1
 %DUUHUHVDQWLFDSLOODULWDW 81((1 
&DUDFWHUtVWLTXHVFRPSOHPHQWjULHV
 6XFFLyLPPHUVLyV 81((1  YDORUGHFODUDWSHOIDEULFDQW
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&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
6LHOPDWHULDOKDGHVHUFRPSRQHQWGHOIXOOSULQFLSDOGHOWDQFDPHQWH[WHULRUG XQHGLILFLHO
IDEULFDQW KD GH GHFODUDU HOV YDORUV GH OHV SURSLHWDWV KtGULTXHV VHJHQWV G DFRUG DPE
O HVSHFLILFDWHQO DSDUWDWGHO'%+6
 $EVRUFLyG DLJXDSHUFDSLOāODULWDW
 6XFFLyRWDVDG DEVRUFLyG DLJXDLQLFLDO NJPPLQ
 $EVRUFLyG DLJXDDOODUJWHUPLQLRSHULPPHUVLyWRWDO RJP 
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(
3URGXFWHVSHUDPXUVSLODUVLSDUWLFLRQV SHFHV&DWHJRULD,  3HFHVDPEXQDUHVLVWqQFLD
DFRPSUHVVLyGHFODUDGDDPEXQDSUREDELOLWDWG HUURULQIHULRURLJXDODO(VSRWGHWHUPLQDU
DPEHOYDORUPLWMjRDPEHOYDORUFDUDFWHUtVWLF
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
 3URGXFWHV SHU D PXUV SLODUV L SDUWLFLRQV SHFHV &DWHJRULD ,,   3HFHV DPE XQD
UHVLVWqQFLD D FRPSUHVVLy GHFODUDGD DPE XQD SUREDELOLWDW G HUURU VXSHULRU DO  (V SRW
GHWHUPLQDUDPEHOYDORUPLWMjRDPEHOYDORUFDUDFWHUtVWLF
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
$O HPEDODWJHRDO DOEDUjGHOOLXUDPHQWKDQGHFRQVWDUKLOHVGDGHVVHJHQWV
 &ODVVLILFDFLyVHJRQV'%6() 7DXOD 
 0DUFD&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVHQHOV5HLDOV'HFUHWVGHGHGHVHPEUH
LGHGHMXOLRO(OVtPEROQRUPDOLW]DWGHOPDUFDWJH&(V KDG DFRPSDQ\DUGHOD
VHJHQWLQIRUPDFLy
 1XPHURG LGHQWLILFDFLyGHORUJDQLVPHQRWLILFDW QRPpVSHUDOVLVWHPD
 0DUFDGHOIDEULFDQWLOORFG RULJHQ
 'RV~OWLPVGtJLWVGHODQ\HQTXHV KDLPSUqVHOPDUFDW&(
 1~PHURGHOFHUWLILFDWGHFRQIRUPLWDWGHOFRQWUROGHSURGXFFLyDIjEULFDHQHOVHXFDV
 5HIHUqQFLDDODQRUPD(1
 'HVFULSFLyGHSURGXFWHQRPJHQHULFPDWHULDOGLPHQVLRQVL~VDOTXHYDGHVWLQDW
 ,QIRUPDFLyGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVHVVHQFLDOVVHJRQVDQQH[=$GHO 81((1

23(5$&,216'(&21752/
(O FRQWURO GH UHFHSFLy GH PDWHULDO YHULILFDUj TXH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHOV PDWHULDOV VyQ
FRLQFLGHQWVDPEO HVWDEOHUWHQOD'7$TXHVWFRQWUROKDGHFRPSOLUO HVSHFLILFDWHQO DSDUWDW
GHO&7(
&RQWUROGHGRFXPHQWDFLyGRFXPHQWVG RULJHQ IXOOGHVXEPLQLVWUDPHQWLHWLTXHWDW FHUWLILFDW
GH JDUDQWLD GHO IDEULFDQW HQ HO VHX FDV VLJQDW SHU SHUVRQD ItVLFD  L HOV GRFXPHQWV GH
FRQIRUPLWDWRDXWRULW]DFLRQVDGPLQLVWUDWLYHVH[LJLGHVLQFOzVODGRFXPHQWDFLyFRUUHVSRQHQWDO
PDUFDWJH&(TXDQVLJXLSHUWLQHQW
&RQWURO PLWMDQoDQW GLVWLQWLXV GH TXDOLWDW L DYDOXDFLRQV G LGRQHwWDW (Q HO FDV TXH HO
IDEULFDQWGLVSRVLGHPDUTXHVGHTXDOLWDWKDG DSRUWDUQHODGRFXPHQWDFLyFRUUHVSRQHQW
&RQWURO GH UHFHSFLy PLWMDQoDQW DVVDLJV 6L HO PDWHULDO GLVSRVD G XQD PDUFD OHJDOPHQW
UHFRQHJXGDDXQSDtVGHOD&(( 0DUFDWJH&($(125HWF HVSRGUjSUHVFLQGLUGHOVDVVDLJVGH
FRQWURO GH UHFHSFLy GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO PDWHULDO JDUDQWLGHV SHU OD PDUFD L OD ')
VROāOLFLWDUjHQDTXHVWFDVHOVUHVXOWDWVGHOVDVVDLJVFRUUHVSRQHQWVDOVXEPLQLVWUDPHQWUHEXW
(Q TXDOVHYRO FDV OD ') SRGUj VROāOLFLWDU DVVDLJV GH FRQWURO GH UHFHSFLy VL KR FUHX
FRQYHQLHQW
/HV SHFHV GH FDWHJRULD , WLQGUDQ XQD UHVLVWqQFLD GHFODUDGD (O IDEULFDQW DSRUWDUj OD
GRFXPHQWDFLy TXH DFUHGLWL TXH HO YDORU GHFODUDW GH OD UHVLVWqQFLD D FRPSUHVVLy V REWLQJXL
VHJRQVHVWDEOHL[O 81((1LDVVDMDGHVVHJRQVO 81((1LO H[LVWqQFLDG XQSODGH
FRQWUROGHSURGXFFLyLQGXVWULDOTXHGRQLJDUDQWLHV
/HVSHFHVGHFDWHJRULD,,WLQGUDQXQDUHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyGHFODUDGDLJXDODOYDORUPLJ
REWLQJXWHQDVVDLJVHJRQV81((1WRWLTXHHOQLYHOOGHFRQILDQoDSRWUHVXOWDULQIHULRU
DO
(Q HO FDV TXH HV UHDOLW]L HO FRQWURO PLWMDQoDQW DVVDLJV V KD GH IHU OHV FRPSURYDFLRQV
VHJHQWV
 $EDQVGHFRPHQoDUO REUDGHFDGDXQLWDWVTXHDUULELQDO REUDV KDGHGHWHUPLQDUOD
UHVLVWqQFLDDODFRPSUHVVLyG XQDPRVWUDGHPDRQVVHJRQVODQRUPD81((1

&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
6 KDQ GH VHJXLU OHV LQVWUXFFLRQV GH OD ') L HOV FULWHULV GH OHV QRUPHV GH SURFHGLPHQW
LQGLFDGHVHQFDGDDVVDLJ

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

81((1(VSHFLILFDFLRQHVGHSLH]DVSDUDIiEULFDGHDOEDxLOHUtD3DUWH3LH]DVGH
DUFLOODFRFLGD
81((1 $ (VSHFLILFDFLRQHV GH SLH]DV SDUD IiEULFD GH DOEDxLOHUtD 3DUWH 
3LH]DVGHDUFLOODFRFLGD
5HDO 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH DSUXHED HO &yGLJR 7pFQLFR GH OD
(GLILFDFLyQ3DUWH'RFXPHQWR%iVLFRGH6HJXULGDGHVWUXFWXUDO)iEULFD'%6()

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
faf958f1d58045b19f5a4d59ab85654e001

Url de validació
https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

21/10/2019

CAP SERVEIS
TÈCNICS

3jJLQD 



3jJLQD 



'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%$'%$'=

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

3HoD SUHIDEULFDGD GH IRUPLJy QR DUPDW GH IRUPD SULVPjWLFD PDVVLVVD L DPE XQD VHFFLy
WUDQVYHUVDODGHTXDGDDOHVVXSHUItFLHVH[WHULRUVDOHVTXHGHOLPLWD
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
0RQRFDSD3HoDIRUPDGDSHUXQVROWLSXVGHIRUPLJy
'REOHFDSD3HoDDPEGLIHUHQWVWLSXVGHIRUPLJyHQODVHYDHVWUXFWXUDSULQFLSDOLHQODVHYD
FDSDVXSHUILFLDO
6 KDQFRQVLGHUDWOHVIRUPHVVHJHQWV
5HFWD
&RUED
5HFWDDPEULJROD
3HUDJXDOV
&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
/DSHoDKDGHWHQLUXQFRORULXQDWH[WXUDXQLIRUPHVDWRWDODVXSHUItFLH
/DFDUDYLVWDQRKDGHWHQLUHVTXHUGHVHVFDQWRQDPHQWVQLDOWUHVGHIHFWHV
/HVFDUHVKRULW]RQWDOVKDQGHVHUSODQHVLSDUDOāOHOHV
(OFDQWHOOVSRGHQVHUELVHOODWVDUURGRQLWVFRUEVR[DPIUDQDWV
1RKDQGHVHUYLVLEOHVHOVJUDQXODWVGHOPRUWHUHQODFDSDYLVWD
/D WH[WXUD L HO FRORU QR KDQ GH SUHVHQWDU GLIHUqQFLHV VLJQLILFDWLYHV UHVSHFWH GH TXDOVHYRO
PRVWUDIDFLOLWDGDSHOIDEULFDQWLDSURYDGDSHOFRPSUDGRU
(QHOFDVGHSHFHVELFDSDQRKDG H[LVWLUVHSDUDFLyHQWUHOHVGXHVFDSHV
(QOHVSHFHVGHFRORUSRWHVWDUDFRORULGDODFDSDVXSHUILFLDORWRWDODSHoD
/DIRUPDG H[SUHVVLyGHOHVPHVXUHVKDGHVHU$OojULD[DPSOjULD
*UXL[GHODFDSDYLVWD! PP
&ODVVHVHQIXQFLyGHODUHVLVWqQFLDFOLPjWLFD
&ODVVH PDUFDW$ VHQVHPHVXUDGHOG DEVRUFLyG DLJXD
&ODVVH PDUFDW%  G DEVRUFLyG DLJXD
 &ODVVH  PDUFDW '   YDORU PLWMj    NJP GH SqUGXD GH PDVVD GHVSUqV GH O DVVDLJ
JODoGHVJODoFDSYDORUXQLWDUL!
&ODVVHVHQIXQFLyGHODUHVLVWqQFLDDOGHVJDVWSHUDEUDVLy
&ODVVH PDUFDW) VHQVHPHVXUDG DTXHVWDFDUDFWHUtVWLFD
&ODVVH PDUFDW+  PP
&ODVVH PDUFDW,  PP

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

81((1%RUGLOORVSUHIDEULFDGRVGHKRUPLJyQ(VSHFLILFDFLRQHV\PpWRGRVGHHQVD\R

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6XEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH'HPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHVFRQGLFLRQV

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

&ODVVHVHQIXQFLyGHODUHVLVWqQFLDDIOH[Ly
&ODVVH PDUFDW6 YDORUPLWMj! 03DYDORUXQLWDUL! 03D
&ODVVH PDUFDW7 YDORUPLWMj! 03DYDORUXQLWDUL! 03D
&ODVVH PDUFDW8 YDORUPLWMj! 03DYDORUXQLWDUL! 03D
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVGLPHQVLRQDOVItVLTXHVLPHFjQLTXHVKDQGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVGH
ODQRUPD81((1LV KDQGHGHWHUPLQDUVHJRQVDTXHVWDQRUPD
7ROHUjQFLHV
'HVYLDFLyGHODOODUJjULDUHVSHFWHGHODOODUJjULDQRPLQDODOPPPpVSUz[LP! PP
 PP
'HVYLDFLyG DOWUHVGLPHQVLRQVH[FHSWHHOUDGL
&DUHVYLVWHVDOPPPpVSUz[LP! PP PP
$OWUHVSDUWVDOPPPpVSUz[LP! PP PP
'HVYLDFLyPj[LPDUHVSHFWHGHODSODQRULODUHFWLWXGHQOHVFDUHVSODQHVLFDQWHOOVUHFWHV
'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULDPP
'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULDPP
'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULDPP
'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULDPP

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
$O DOEDUjGHOOLXUDPHQWKLKDGHFRQVWDUODVHJHQWLQIRUPDFLyFRPDPtQLP
,GHQWLILFDFLyGHOIDEULFDQWRODIjEULFD
'DWDG HQWUHJDGHOSURGXFWHTXDQHVSURGXHL[DEDQVGHODFRQVLGHUDGDFRPDDSWDSHUDO ~V
 ,GHQWLILFDFLy GH OHV FODVVHV HQ UHODFLy D OD UHVLVWqQFLD FOLPjWLFD OD UHVLVWqQFLD D
O DEUDVLyLODUHVLVWqQFLDDODIOH[Ly
5HIHUqQFLDDODQRUPD81((1
,GHQWLILFDFLyGHOSURGXFWH
0DUFDW&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVHQHOV5HLDOV'HFUHWVGHGHGHVHPEUH
LGHGHMXOLRO
6REUHXQGHOHVSHFHVDPEXQPtQLPG XQDXQLWDWSHUSDTXHWRDO HPEDODWJHTXDQQR
VLJXLUHXWLOLW]DWKLKDGHFRQVWDUODVHJHQWLQIRUPDFLy
,GHQWLILFDFLyGHOIDEULFDQWRODIjEULFD
'DWDGHSURGXFFLy
'DWDG HQWUHJDGHOSURGXFWHTXDQHVSURGXHL[DEDQVGHODFRQVLGHUDGDFRPDDSWDSHUDO ~V
 ,GHQWLILFDFLy GH OHV FODVVHV HQ UHODFLy D OD UHVLVWqQFLD FOLPjWLFD OD UHVLVWqQFLD D
O DEUDVLyLODUHVLVWqQFLDDODIOH[Ly
5HIHUqQFLDDODQRUPD81((1
$O HPEDODWJHPDUFDW&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVHQHOV5HLDOV'HFUHWVGH
GHGHVHPEUHLGHGHMXOLRO
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(
3URGXFWHVSHUDXVRVLQWHUQVLQFORHQWOHVSUHPLVHVGHWUDQVSRUWS~EOLFGH1LYHOOR&ODVVH
$   3URGXFWHV R PDWHULDOV TXH QR QHFHVVLWHQ VRWPHWUH V D DVVDLJ GH UHDFFLy DO IRF SHU
H[HPSOHSURGXFWHVRPDWHULDOVGHODFODVVH$FRQIRUPHPHQWDOD'HFLVLy&(LOHVVHYHV
PRGLILFDFLRQV 
 3URGXFWHV SHU D FREHUWHV GH 1LYHOO R &ODVVH HV FRQVLGHUD TXH VDWLVIDQ HOV UHTXLVLWV
HQIURQWGHOIRFH[WHUQ  'HFLVLyGHOD&RPLVVLy&(PRGLILFDGD
 3URGXFWHV SHU D ~V H[WHUQ L DFDEDW GH FDUUHUV FREULQW jUHHV H[WHUQHV GH FLUFXODFLy GH
YLDQDQWVLGHYHKLFOHV
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
23(5$&,216'(&21752/
(OVSXQWVGHFRQWUROPpVGHVWDFDEOHVVyQHOVVHJHQWV
(QFDGDVXEPLQLVWUDPHQWHVUHDOLW]DUDQHOVFRQWUROVVHJHQWV
,QVSHFFLyYLVXDOGHOPDWHULDOLGHQWLILFDFLyGHOHVPDUTXHVFRUUHVSRQHQWV 81((1
81((1 LUHFHSFLyGHOFHUWLILFDWGHTXDOLWDWGHOIDEULFDQW
&RQWUROGLPHQVLRQDOVREUHXQGHOHVSHFHVUHEXGHV 81((181((1 
3HUDFDGDVXEPLQLVWUDGRUGLIHUHQWHVSUHQGUDQPRVWUHV VqULHV GHSHFHVFDGDVFXQDSHU

% 3(&(65(&7(6'()250,*Ï3(5$925$'(6
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,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
6L HQ HOV WHUPLQLV HVWDEOHUWV DO FRPHQoDU O REUD QR HV ID O HQWUHJD GHOV FHUWLILFDWV GH
TXDOLWDWGHOIDEULFDQWHVUHDOLW]DUjXQDVqULHFRPSOHWDG DVVDLJVVREUHHOPDWHULDOUHEXWD
FjUUHFGHO&RQWUDFWLVWD
(QJHQHUDOHOVUHVXOWDWVGHOVDVVDLJVVREUHWRWHVOHVSHFHVGHOHVPRVWUHVKDQGHFRPSOLUOHV
FRQGLFLRQVHVSHFLILFDGHV
(QHOFDVGHODUHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyHOYDORUDFRPSDUDUDPEO HVSHFLILFDFLyV REWLQGUj
DPEODIyUPXOD5FN 5FVHVVHQW
 V'HVYLDFLyWtSLFD Q VA  5FL5F A Q
 5F9DORUPLJGHOHVUHVLVWqQFLHVGHOHVSURYHWHV
 5FL9DORUGHUHVLVWqQFLDGHFDGDSURYHWD
 Q1RPEUHGHSURYHWHVDVVDMDGHV
(QFDV G LQFRPSOLPHQWHQXQDVVDLJHVUHSHWLUj DFjUUHFGHOFRQWUDFWLVWDVREUHHO GREOH
QXPHUR GH PRVWUHV GHO PDWHL[ ORW DFFHSWDQWQH DTXHVW TXDQ HOV UHVXOWDWV REWLQJXWV VLJXLQ
FRQIRUPHVDOHVHVSHFLILFDFLRQVH[LJLGHV
 (QHOHPHQWHVWUXFWXUDOLQFORXUHODYHULILFDFLy
 (Q HO FDV GH O DVVDLJ GH PDVVD HV SUHQGUj FRP D UHVXOWDW HO YDORU PLJ GH OHV 
GHWHUPLQDFLRQVUHDOLW]DGHV
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3HoD SUHIDEULFDGD GH IRUPLJy QR DUPDW GH IRUPD SULVPjWLFD PDVVLVVD L DPE XQD VHFFLy
WUDQVYHUVDODGHTXDGDDOHVVXSHUItFLHVH[WHULRUVDOHVTXHGHOLPLWD
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
 0RQRFDSD3HoDIRUPDGDSHUXQVROWLSXVGHIRUPLJy
 'REOH FDSD3HoD DPEGLIHUHQWV WLSXV GHIRUPLJy HQOD VHYD HVWUXFWXUDSULQFLSDO LHQ OD
VHYDFDSDVXSHUILFLDO
6 KDQFRQVLGHUDWOHVIRUPHVVHJHQWV
 5HFWD
 &RUED
 5HFWDDPEULJROD
 3HUDJXDOV

&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
/DSHoDKDGHWHQLUXQFRORULXQDWH[WXUDXQLIRUPHVDWRWDODVXSHUItFLH
/DFDUDYLVWDQRKDGHWHQLUHVTXHUGHVHVFDQWRQDPHQWVQLDOWUHVGHIHFWHV
/HVFDUHVKRULW]RQWDOVKDQGHVHUSODQHVLSDUDOāOHOHV
(OFDQWHOOVSRGHQVHUELVHOODWVDUURGRQLWVFRUEVR[DPIUDQDWV
1RKDQGHVHUYLVLEOHVHOVJUDQXODWVGHOPRUWHUHQODFDSDYLVWD
/D WH[WXUD L HO FRORU QR KDQ GH SUHVHQWDU GLIHUqQFLHV VLJQLILFDWLYHV UHVSHFWH GH TXDOVHYRO
PRVWUDIDFLOLWDGDSHOIDEULFDQWLDSURYDGDSHOFRPSUDGRU
(QHOFDVGHSHFHVELFDSDQRKDG H[LVWLUVHSDUDFLyHQWUHOHVGXHVFDSHV
(QOHVSHFHVGHFRORUSRWHVWDUDFRORULGDODFDSDVXSHUILFLDORWRWDODSHoD
/DIRUPDG H[SUHVVLyGHOHVPHVXUHVKDGHVHU$OojULD[DPSOjULD
*UXL[GHODFDSDYLVWD! PP
&ODVVHVHQIXQFLyGHODUHVLVWqQFLDFOLPjWLFD
 &ODVVH PDUFDW$ VHQVHPHVXUDGHOG DEVRUFLyG DLJXD
 &ODVVH PDUFDW%  G DEVRUFLyG DLJXD
 &ODVVH  PDUFDW '   YDORU PLWMj    NJP GH SqUGXD GH PDVVD GHVSUqV GH O DVVDLJ

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%$'
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&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
$O DOEDUjGHOOLXUDPHQWKLKDGHFRQVWDUODVHJHQWLQIRUPDFLyFRPDPtQLP
 ,GHQWLILFDFLyGHOIDEULFDQWRODIjEULFD
 'DWDG HQWUHJDGHOSURGXFWHTXDQHVSURGXHL[DEDQVGHODFRQVLGHUDGDFRPDDSWDSHUDO ~V
 ,GHQWLILFDFLy GH OHV FODVVHV HQ UHODFLy D OD UHVLVWqQFLD FOLPjWLFD OD UHVLVWqQFLD D
O DEUDVLyLODUHVLVWqQFLDDODIOH[Ly
 5HIHUqQFLDDODQRUPD81((1
 ,GHQWLILFDFLyGHOSURGXFWH
 0DUFDW&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVHQHOV5HLDOV'HFUHWVGHGHGHVHPEUH
LGHGHMXOLRO
6REUHXQGHOHVSHFHVDPEXQPtQLPG XQDXQLWDWSHUSDTXHWRDO HPEDODWJHTXDQQR
VLJXLUHXWLOLW]DWKLKDGHFRQVWDUODVHJHQWLQIRUPDFLy
 ,GHQWLILFDFLyGHOIDEULFDQWRODIjEULFD
 'DWDGHSURGXFFLy
 'DWD G HQWUHJD GHO SURGXFWH TXDQ HV SURGXHL[ DEDQV GH OD FRQVLGHUDGD FRP D DSWD SHU D
O ~V
 ,GHQWLILFDFLy GH OHV FODVVHV HQ UHODFLy D OD UHVLVWqQFLD FOLPjWLFD OD UHVLVWqQFLD D
O DEUDVLyLODUHVLVWqQFLDDODIOH[Ly
 5HIHUqQFLDDODQRUPD81((1
 $O HPEDODWJHPDUFDW&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVHQHOV5HLDOV'HFUHWVGH
GHGHVHPEUHLGHGHMXOLRO
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(
3URGXFWHVSHUDXVRVLQWHUQVLQFORHQWOHVSUHPLVHVGHWUDQVSRUWS~EOLFGH1LYHOOR&ODVVH
$   3URGXFWHV R PDWHULDOV TXH QR QHFHVVLWHQ VRWPHWUH V D DVVDLJ GH UHDFFLy DO IRF SHU
H[HPSOHSURGXFWHVRPDWHULDOVGHODFODVVH$FRQIRUPHPHQWDOD'HFLVLy&(LOHVVHYHV
PRGLILFDFLRQV 
 3URGXFWHV SHU D FREHUWHV GH 1LYHOO R &ODVVH HV FRQVLGHUD TXH VDWLVIDQ HOV UHTXLVLWV
HQIURQWGHOIRFH[WHUQ  'HFLVLyGHOD&RPLVVLy&(PRGLILFDGD
 3URGXFWHV SHU D ~V H[WHUQ L DFDEDW GH FDUUHUV FREULQW jUHHV H[WHUQHV GH FLUFXODFLy GH
YLDQDQWVLGHYHKLFOHV

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

81((1%RUGLOORVSUHIDEULFDGRVGHKRUPLJyQ(VSHFLILFDFLRQHV\PpWRGRVGHHQVD\R
81(  %RUGLOORV SUHIDEULFDGRV GH KRUPLJyQ (VSHFLILFDFLRQHV \ PpWRGRV GH HQVD\R
&RPSOHPHQWRQDFLRQDODOD1RUPD81((1

% 3(&(6&25%(6'()250,*Ï3(5$925$'(6
(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6XEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH'HPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHVFRQGLFLRQV

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

 'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULDPP
 'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULDPP
 'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULDPP
 'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULDPP

JODoGHVJODoFDSYDORUXQLWDUL!
&ODVVHVHQIXQFLyGHODUHVLVWqQFLDDOGHVJDVWSHUDEUDVLy
 &ODVVH PDUFDW) VHQVHPHVXUDG DTXHVWDFDUDFWHUtVWLFD
 &ODVVH PDUFDW+  PP
 &ODVVH PDUFDW,  PP
&ODVVHVHQIXQFLyGHODUHVLVWqQFLDDIOH[Ly
 &ODVVH PDUFDW6 YDORUPLWMj! 03DYDORUXQLWDUL! 03D
 &ODVVH PDUFDW7 YDORUPLWMj! 03DYDORUXQLWDUL! 03D
 &ODVVH PDUFDW8 YDORUPLWMj! 03DYDORUXQLWDUL! 03D
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVGLPHQVLRQDOVItVLTXHVLPHFjQLTXHVKDQGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVGH
ODQRUPD81((1LV KDQGHGHWHUPLQDUVHJRQVDTXHVWDQRUPD
7ROHUjQFLHV
 'HVYLDFLyGHODOODUJjULDUHVSHFWHGHODOODUJjULDQRPLQDODOPPPpVSUz[LP! 
PP PP
 'HVYLDFLyG DOWUHVGLPHQVLRQVH[FHSWHHOUDGL
 &DUHVYLVWHVDOPPPpVSUz[LP! PP PP
 $OWUHVSDUWVDOPPPpVSUz[LP! PP PP
 'HVYLDFLyPj[LPDUHVSHFWHGHODSODQRULODUHFWLWXGHQOHVFDUHVSODQHVLFDQWHOOVUHFWHV

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$
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WDOGHUHDOLW]DUHOVVHJHQWVDVVDLJV
5HVLVWqQFLDDIOH[Ly 81((1
$EVRUFLyG DLJXD 81((1
5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyGHWHVWLPRQLVH[WUHWVGHOHVSHFHVGHYRUDGD 81((1 
(QFDVGHTXHHOPDWHULDOGLVSRVLGHOD0DUFD$(125RXQDDOWUDOHJDOPHQWUHFRQHJXGDDXQ
SDtV GH O 8( V KD GH SRGHU SUHVFLQGLU GHOV DVVDLJV GH FRQWURO GH UHFHSFLy /D ') KD GH
VROāOLFLWDUHQDTXHVWFDVHOVUHVXOWDWVGHOVDVVDLJVFRUUHVSRQHQWVDOVXEPLQLVWUDPHQWUHEXW
VHJRQVFRQWUROGHSURGXFFLyHVWDEOHUWDODPDUFDGHTXDOLWDWGHOSURGXFWH
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
/HVPRVWUHVHVSUHQGUDQDO DW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')LHOVFULWHULVGHODQRUPD
81((181((1
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
1R V DFFHSWDUDQ OHV SHFHV TXH QR VXSHULQ OD LQVSHFFLy YLVXDO TXH QR HVWLJXLQ FRUUHFWDPHQW
LGHQWLILFDGHVRTXHQRDUULELQDFRPSDQ\DGHVGHOFHUWLILFDWGHTXDOLWDWGHOIDEULFDQW
/DWRWDOLWDWGHOHVSHFHVVREUHOHVTXHHVUHDOLW]DHOFRQWUROJHRPqWULFKDQGHFRPSOLUOHV
HVSHFLILFDFLRQVGHO SOHF(QFDVG LQFRPSOLPHQWV LQFUHPHQWDUjHO FRQWUROHQSULPHUOORF
ILQVDOGHOHVSHFHVUHEXGHVLVLFRQWLQXHQREVHUYDQWVHLUUHJXODULWDWVILQVDOGHO
VXEPLQLVWUDPHQW
(QHOVDVVDLJVGHUHVLVWqQFLDDIOH[LyLDEVRUFLyG DLJXDV KDQGHFRPSOLUHQFDGDXQDGH
OHV  PRVWUHV OHV FRQGLFLRQV GH YDORU PLWMj L YDORU LQGLYLGXDO LQGLFDWV D OHV
HVSHFLILFDFLRQV6L XQDVqULHQRFRPSOHL[DTXHVWUHTXLVLW HVSRGUDQUHDOLW]DUFRQWUDVVDLJV
VREUH GXHV PRVWUHV PpV GH  SHFHV FDGDVFXQD  SURFHGHQWV GHO PDWHL[ ORW DFFHSWDQWQH HO
FRQMXQWVLDPEGXHVUHVXOWHQFRQIRUPHVDO HVSHFLILFD W
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&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

81((1%DOGRVDVGHKRUPLJyQ(VSHFLILFDFLRQHV\PpWRGRVGHHQVD\R

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6XEPLQLVWUDPHQW(PSDTXHWDWVVREUHSDOHWV
(PPDJDW]HPDWJH(QOORFVSURWHJLWVFRQWUDHOVLPSDFWHV

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

/DIRUPDG H[SUHVVLyGHOHVPHVXUHVVHPSUHKDGHVHU/ODUJjULD[DPSOjULD[JUXL[
/ODUJjULD P
5HODFLyHQWUHODOODUJjULDWRWDOLHOJUXL[!
*UXL[GHODFDSDYLVWD! PP
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVGLPHQVLRQDOVItVLTXHVLPHFjQLTXHVKDQGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVGH
ODQRUPD81((1LV KDQGHGHWHUPLQDUVHJRQVDTXHVWDQRUPD
7ROHUjQFLHV
'HVYLDFLyGHODOODUJjULDUHVSHFWHGHODOODUJjULDQRPLQDO
&ODVVH PDUFDW1 PP
&ODVVH PDUFDW3 
'LPHQVLRQVQRPLQDOVGHODSHoD PPPP
'LPHQVLRQVQRPLQDOVGHODSHoD!PPPP
&ODVVH PDUFDW5 PP
'HVYLDFLyGHO DPSOjULDUHVSHFWHGHO DPSOjULDQRPLQDO
&ODVVH PDUFDW1 PP
&ODVVH PDUFDW3 
'LPHQVLRQVQRPLQDOVGHODSHoD PPPP
'LPHQVLRQVQRPLQDOVGHODSHoD!PPPP
&ODVVH PDUFDW5 PP
'HVYLDFLyGHOJUXL[UHVSHFWHGHOJUXL[QRPLQDO
&ODVVH PDUFDW1 PP
&ODVVH PDUFDW3 
'LPHQVLRQVQRPLQDOVGHODSHoD PPPP
'LPHQVLRQVQRPLQDOVGHODSHoD!PPPP
&ODVVH PDUFDW5 PP
'LIHUqQFLDHQWUHGXHVPHVXUHVGHOODUJjULDDPSOjULDLJUXL[G XQDPDWHL[DSHoD PP
'LIHUqQFLDPj[LPDHQWUHODOODUJjULDGHGXHVGLDJRQDOV SHFHVDPEGLDJRQDOVVXSHULRUVD
PP 
&ODVVH PDUFDW- 
/ODUJjULD PPPP
/ODUJjULD!PPPP
&ODVVH PDUFDW. 
/ODUJjULD PPPP
/ODUJjULD!PPPP
&ODVVH PDUFDW/ 
/ODUJjULD PPPP
/ODUJjULD!PPPP
 'HVYLDFLy Pj[LPD VREUH OD SODQRU L FXUYDWXUD GH OD FDUD YLVWD SODQD SHFHV GH GLPHQVLy
Pj[LPDVXSHULRUDPP 
'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULD
&RQYH[LWDWPj[LPDPP
&RQFDYLWDWPj[LPDPP
'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULD
&RQYH[LWDWPj[LPDPP
&RQFDYLWDWPj[LPDPP
'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULD
&RQYH[LWDWPj[LPDPP
&RQFDYLWDWPj[LPDPP
'LVSRVLWLXGHPHVXUDGHPPGHOODUJjULD
&RQYH[LWDWPj[LPDPP
&RQFDYLWDWPj[LPDPP

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

6 KDQFRQVLGHUDWOHVSHFHVVHJHQWV
 3DQRWJULVSHUDYRUHUHV
 3DQRWGHFRORUDPEWDFVSHUDSDVGHYLDQDQWV
&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
/DSHoDKDGHWHQLUXQFRORULXQDWH[WXUDXQLIRUPHVDWRWDODVXSHUItFLH
/DFDUDYLVWDQRKDGHWHQLUHVTXHUGHVHVFDQWRQDPHQWVQLDOWUHVGHIHFWHV
/HVFDUHVKRULW]RQWDOVKDQGHVHUSODQHVLSDUDOāOHOHV
(OFDQWHOOVGHODFDUDYLVWDKDQGHVHUELVHOODWVRDUURGRQLWV
1RKDQGHVHUYLVLEOHVHOVJUDQXODWVGHOPRUWHUHQODFDSDYLVWD
/D WH[WXUD L HO FRORU QR KDQ GH SUHVHQWDU GLIHUqQFLHV VLJQLILFDWLYHV UHVSHFWH GH TXDOVHYRO
PRVWUDIDFLOLWDGDSHOIDEULFDQWLDSURYDGDSHOFRPSUDGRU
/HVSHFHVSRGHQVHUPRQRFDSDDPEXQVROVWLSXVGHIRUPLJyRELFDSDDPEGLIHUHQWVWLSXVHQ
ODVHYDHVWUXFWXUDSULQFLSDOLHQODVHYDFDSDVXSHUILFLDO
(QHOFDVGHSHFHVELFDSDQRKDG H[LVWLUVHSDUDFLyHQWUHOHVGXHVFDSHV
(QOHVSHFHVGHFRORUSRWHVWDUDFRORULGDODFDSDVXSHUILFLDORWRWDODSHoD

3HoDSUHIDEULFDGDIHWDDPEFLPHQWJUDQXODWVLHYHQWXDOPHQWDPEFRORUDQWVSHUDSDYLPHQWDFLy

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176
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6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV

23(5$&,216'(&21752/
(OVSXQWVGHFRQWUROPpVGHVWDFDEOHVVyQHOVVHJHQWV
 (QFDGDVXEPLQLVWUDPHQWHVUHDOLW]DUDQHOVFRQWUROVVHJHQWV
 ,QVSHFFLyYLVXDOGHOPDWHULDOLGHQWLILFDFLyGHOHVPDUTXHVFRUUHVSRQHQWV 81((1
81((1 LUHFHSFLyGHOFHUWLILFDWGHTXDOLWDWGHOIDEULFDQW
 &RQWUROGLPHQVLRQDOVREUHXQGHOHVSHFHVUHEXGHV 81((181((1 
 3HUDFDGDVXEPLQLVWUDGRUGLIHUHQWHVSUHQGUDQPRVWUHV VqULHV GHSHFHVFDGDVFXQD
SHUWDOGHUHDOLW]DUHOVVHJHQWVDVVDLJV
 5HVLVWqQFLDDIOH[Ly 81((1
 $EVRUFLyG DLJXD 81((1
 5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyGHWHVWLPRQLVH[WUHWVGHOHVSHFHVGHYRUDGD 81((1 
(QFDVTXHHOPDWHULDOGLVSRVLGHOD0DUFD$(125RXQDDOWUDOHJDOPHQWUHFRQHJXGDDXQSDtV
GH O 8( V KD GH SRGHU SUHVFLQGLU GHOV DVVDLJV GH FRQWURO GH UHFHSFLy /D ') KD GH
VROāOLFLWDUHQDTXHVWFDVHOVUHVXOWDWVGHOVDVVDLJVFRUUHVSRQHQWVDOVXEPLQLVWUDPHQWUHEXW
VHJRQVFRQWUROGHSURGXFFLyHVWDEOHUWDODPDUFDGHTXDOLWDWGHOSURGXFWH

&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
/HVPRVWUHVHVSUHQGUDQDO DW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')LHOVFULWHULVGHODQRUPD
81((181((1

,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
1R V DFFHSWDUDQ OHV SHFHV TXH QR VXSHULQ OD LQVSHFFLy YLVXDO TXH QR HVWLJXLQ FRUUHFWDPHQW
LGHQWLILFDGHVRTXHQRDUULELQDFRPSDQ\DGHVGHOFHUWLILFDWGHTXDOLWDWGHOIDEULFDQW
/DWRWDOLWDWGHOHVSHFHVVREUHOHVTXHHVUHDOLW]DHOFRQWUROJHRPqWULFKDQGHFRPSOLUOHV
HVSHFLILFDFLRQVGHO SOHF(QFDVG LQFRPSOLPHQWV LQFUHPHQWDUjHO FRQWUROHQSULPHUOORF
ILQVDOGHOHVSHFHVUHEXGHVLVLFRQWLQXHQREVHUYDQWVHLUUHJXODULWDWVILQVDOGHO
VXEPLQLVWUDPHQW
(QHOVDVVDLJVGHUHVLVWqQFLDDIOH[LyLDEVRUFLyG DLJXDV KDQGHFRPSOLUHQFDGDXQDGH
OHV  PRVWUHV OHV FRQGLFLRQV GH YDORU PLWMj L YDORU LQGLYLGXDO LQGLFDWV D OHV
HVSHFLILFDFLRQV6L XQDVqULHQRFRPSOHL[DTXHVWUHTXLVLW HVSRGUDQUHDOLW]DUFRQWUDVVDLJV
VREUH GXHV PRVWUHV PpV GH  SHFHV FDGDVFXQD  SURFHGHQWV GHO PDWHL[ ORW DFFHSWDQWQH HO
FRQMXQWVLDPEGXHVUHVXOWHQFRQIRUPHVDO HVSHFLILFD W

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
faf958f1d58045b19f5a4d59ab85654e001

Url de validació
https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

21/10/2019

CAP SERVEIS
TÈCNICS



3jJLQD 

3URGXFWHVSHUDXVRVLQWHUQVLQFORHQWOHVSUHPLVHVGHWUDQVSRUWS~EOLFGH1LYHOOR&ODVVH
$   3URGXFWHV R PDWHULDOV TXH QR QHFHVVLWHQ VRWPHWUH V D DVVDLJ GH UHDFFLy DO IRF SHU
H[HPSOHSURGXFWHVRPDWHULDOVGHODFODVVH$FRQIRUPHPHQWDOD'HFLVLy&(LOHVVHYHV
PRGLILFDFLRQV 
 3URGXFWHV SHU D FREHUWHV GH 1LYHOO R &ODVVH HV FRQVLGHUD TXH VDWLVIDQ HOV UHTXLVLWV
HQIURQWGHOIRFH[WHUQ  'HFLVLyGHOD&RPLVVLy&(PRGLILFDGD
 3URGXFWHV SHU D ~V H[WHUQ L DFDEDW GH FDUUHUV FREULQW jUHHV H[WHUQHV GH FLUFXODFLy GH
YLDQDQWVLGHYHKLFOHV
6LVWHPD'HFODUDFLyGH3UHVWDFLRQV
$O DOEDUjGHOOLXUDPHQWKLKDGHFRQVWDUODVHJHQWLQIRUPDFLyFRPDPtQLP
,GHQWLILFDFLyGHOIDEULFDQWRODIjEULFD
 'DWD HQ TXH HO SURGXFWH pV GHFODUDW DSWH SHU D O ~V HQ HO FDV GH TXH HV OOLXUH DPE
DQWHULRULWDWDODPHQFLRQDGDGDWD
 ,GHQWLILFDFLy GHO SURGXFWH VHJRQV OD FODVVLILFDFLy GH OD QRUPD 81((1  L HOV YDORUV
GHFODUDWVSHOIDEULFDQW
'LPHQVLRQVQRPLQDOV
5HVLVWqQFLDFOLPjWLFD
5HVLVWqQFLDDIOH[Ly
5HVLVWqQFLDDOGHVJDVWSHUDEUDVLy
5HVLVWqQFLDDOOOLVFDPHQWSDWLQDWJH
&jUUHJDGHWUHQFDPHQW
&RPSRUWDPHQWGDYDQWHOIRF
5HIHUqQFLDDODQRUPD81((1
,GHQWLILFDFLyGHOSURGXFWH
 0DUFDWJH &( GH FRQIRUPLWDW DPE HO TXH GLVSRVHQ HOV 5HLDOV 'HFUHWV  GH  GH
GHVHPEUHLGHGHMXOLRO(OVtPEROQRUPDOLW]DW&(V KDG DFRPSDQ\DUGHODVHJHQW
LQIRUPDFLy
1RPRPDUFDLGHQWLILFDWLYDGHOIDEULFDQW
'LUHFFLyUHJLVWUDGDGHOIDEULFDQW
/HV~OWLPHV[LIUHVGHO DQ\G LPSUHVVLyGHOPDUFDWJH
5HIHUqQFLDDODQRUPD(1
(OWLSXVGHSURGXFWHLO ~VRXVRVSUHYLVWRV
,QIRUPDFLyVREUHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVPDQGDWVDGHFODUDU
3HUDOVSURGXFWHVGHVWLQDWVDjUHHVH[WHULRUVGHFLUFXODFLyGHYLDQDQWVLYHKLFOHVLQFORVHV
OHV]RQHVGHOLPLWDGHVSHUDOVWUDQVSRUWVS~EOLFVKDGHFRQVWDUDPpV
5HVLVWqQFLDDOWUHQFDPHQW
5HVLVWqQFLDDOSDWLQDWOOLVFDPHQW
'XUDELOLWDW
3HUDOVSURGXFWHVGHVWLQDWVDSDYLPHQWVG ~VLQWHULRU
5HDFFLyDOIRF
5HVLVWqQFLDDODUXSWXUD
5HVLVWqQFLDDOSDWLQDWOOLVFDPHQW
'XUDELOLWDW
&RQGXFWLYLWDWWqUPLFD VLSURFHGHL[
(OVSURGXFWHVGHVWLQDWVD~VHQFREHUWHV
&RPSRUWDPHQWGDYDQWGHOIRFH[WHUQHVFRQVLGHUDVDWLVIDFWRUL
23(5$&,216'(&21752/
(QFDGDVXEPLQLVWUDPHQWHVUHDOLW]DUDQHOVFRQWUROVVHJHQWV
,QVSHFFLyYLVXDOGHOPDWHULDOLGHQWLILFDFLyGHOHVPDUTXHVFRUUHVSRQHQWV 81((1
LUHFHSFLyGHOFHUWLILFDWGHTXDOLWDWGHOIDEULFDQW
&RQWUROGLPHQVLRQDOVREUHXQGHOHVSHFHVUHEXGHV 81((1 
3HUDFDGDVXEPLQLVWUDGRUGLIHUHQWHVSUHQGUDQPRVWUHV GHSHFHVFDGDVFXQDLGH
SHFHV SHUWDOGHUHDOLW]DUHOVVHJHQWVDVVDLJV 81((1
6REUHPRVWUHVGHSHFHV
$EVRUFLyG DLJXD
*HODELOLWDW
3HUPHDELOLWDWLDEVRUFLyG DLJXDSHUODFDUDYLVWD
5HVLVWqQFLDDO[RF
6REUHPRVWUHVGHSHFHVFDGDVFXQD
5HVLVWqQFLDDIOH[Ly
(VWUXFWXUD
5HVLVWqQFLDDOGHVJDVWSHUDEUDVLy SHFHVGHFDGDPRVWUD 
 5HFHSFLyGHOFHUWLILFDWGHJDUDQWLDGHTXDOLWDWGHOIDEULFDQW(QFDVGHTXHHOPDWHULDO
GLVSRVL GH OD 0DUFD $(125 R DOWUH OHJDOPHQW UHFRQHJXGD D XQ SDtV GH OD &(( HV SRGUj
SUHVFLQGLU GHOV DVVDLJV GH FRQWURO GH UHFHSFLy /D ') VROāOLFLWDUj HQ DTXHVW FDV HOV
UHVXOWDWV GHOV DVVDLJV FRUUHVSRQHQWV DO VXEPLQLVWUD UHEXW VHJRQV FRQWURO GH SURGXFFLy
HVWDEOHUWHQODPDUFDGHTXDOLWDWGHSURGXFWH
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
/HVPRVWUHVHVSUHQGUDQDO DW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')LHOVFULWHULVGHODQRUPD
81((1
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
1R V DFFHSWDUDQ OHV SHFHV TXH QR VXSHULQ OD LQVSHFFLy YLVXDO TXH QR HVWLJXLQ FRUUHFWDPHQW
LGHQWLILFDGHVRTXHQRDUULELQDFRPSDQ\DGHVGHOFHUWLILFDWGHTXDOLWDWGHOIDEULFDQW
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3jJLQD 

0DWHULDOVSHUDO H[HFXFLyGHSDYLPHQWVGHIRUPLJy
6 KDQFRQVLGHUDWHOVPDWHULDOVVHJHQWV
3ROVGHPDUEUH
3ROVGHTXDUVGHFRORU
3ROVGHTXDUVGHFRORUJULV
3HUILOEXLWGH39&SHUDSDYLPHQWVGHIRUPLJy
32/6'(0$5%5(
$GGLWLXVHQSROVSHUDO DFDEDWGHSDYLPHQWVGHIRUPLJy
+DGHSURYHQLUGHODPzOWDGHPDUEUHVEODQFVGXUV1RV DGPHWODVHYDEDUUHMDDPEJUDQXODWV
EODQFV G DOWUD QDWXUDOHVD (OV JUDQV KDQ GH VHU GH JUDQXORPHWULD ILQD L FRP PpV FRQWtQXD
PLOORU
0LGDGHOVJUDQV PP
&RQWLQJXWGHSLULWHVRG DOWUHVVXOIXUV
&RQWLQJXWGHPDWqULDRUJjQLFD 81((1 1XO
&RQWLQJXWGHPDWqULHVSHUMXGLFLDOV 
7HPSHUDWXUDG XWLOLW]DFLy 7 & 7 &
32/6'(48$56
0HVFOD VHFD G DJUHJDWV GH TXDUV FLPHQW SzUWODQG L SURGXFWHV TXtPLFV FDWDOLW]DGRUV GH
O HQGXULPHQWLHYHQWXDOPHQWFRORUDQWVSHUDXWLOLW]DUHQO DFDEDWGHSDYLPHQWVGHIRUPLJy
(OTXDUVKDGHVHUGHJUDQSXUHVD(OVJUDQVKDQGHWHQLUIRUPDDUURGRQLGDRSROLqGULFDDPEOD
JUDQXORPHWULDILQDLFRPPpVFRQWtQXDPLOORU
(OFLPHQWKDGHFRPSOLUDPEHOVUHTXLVLWVHVWDEOHUWVDO 81((1LHOVHVWDEOHUWVDO 81(
TXDQV XWLOLW]LFLPHQWEODQF
(OVDGGLWLXVKDQGHUHJXODUODKLGUDWDFLyGHOUHYHVWLPHQWSODVWLILFDULPLOORUDUHOSURFpVGH
FXUD
0LGDGHOJUDQXODWPP
4XDQWLWDWGHFLPHQWSHUNJSUHSDUDWNJ
'XUHVDGHOJUDQXODW HVFDODGH0RKV 
'HQVLWDWJFP
3(5),/%8,7'(39&
3HUILO EXLW GH 39& H[WUXVLRQDW SHU D FROāORFDU SUqYLDPHQW DO IRUPLJRQDPHQW GHO SDYLPHQW L
IRUPDUMXQWVGHUHWUDFFLyGHOIRUPLJy
+D GH WHQLU XQD VXSHUItFLH OOLVD XQ FRORU L XQ GLVVHQ\ XQLIRUPHV L QR KD GH WHQLU
LUUHJXODULWDWV
+D GH VHU UHFWH GH VHFFLy FRQVWDQW L QR KD GH SUHVHQWDU GHIRUPDFLRQV TXH QR VLJXLQ OHV
WtSLTXHVOtQLHVG XQDFRUUHFWDH[WUXVLy
'HQVLWDW 81(PqWRGH% NJP
7HPSHUDWXUDGHUHEODQLPHQW9LFDW 81(1&K ! &
3HUFHQWDWJHGHFHQGUHV 81(PqWRGH$&K  
5HVLVWqQFLDDODWUDFFLy 81( ! 1PP
$OODUJDPHQWDWUHQFDPHQW 81( ! 
5HVLVWqQFLDDO LPSDFWHD& 81( ! NJP
5HVLVWqQFLDDO DFHWRQD 81( 6HQVHHVTXHUGHVQLGHVPRURQDPHQW
(VWDELOLWDWGLPHQVLRQDO 81(  
7ROHUjQFLHV

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%*=

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

%* 0$7(5,$/63(5$3$9,0(176'()250,*Ï

 
%0$7(5,$/63(5$3$9,0(176

 

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/DWRWDOLWDWGHOHVSHFHVVREUHOHVTXHHVUHDOLW]DHOFRQWUROJHRPqWULFKDQGHFRPSOLUOHV
HVSHFLILFDFLRQVGHO SOHF(QFDVG LQFRPSOLPHQWV LQFUHPHQWDUjHO FRQWUROHQSULPHUOORF
ILQVDOGHOHVSHFHVUHEXGHVLVLFRQWLQXHQREVHUYDQWVHLUUHJXODULWDWVILQVDOGHO
VXEPLQLVWUDPHQW
(QHOVDVVDLJVGHFRQWUROGHOORWHOUHVXOWDWGHFDGDVqULH YDORUPLWMjGHOVUHVXOWDWVGH
OHVSHFHVGHFDGDPRVWUD KDGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQV6LXQDVqULHQRFRPSOHL[DTXHVW
UHTXLVLWHVSRGUDQUHDOLW]DUFRQWUDVVDLJVVREUHGXHVPRVWUHVPpVSURFHGHQWVGHOPDWHL[ORW
DFFHSWDQWVHHOFRQMXQWVLDPEGXHVUHVXOWHQFRQIRUPHVDO HVSHFLILFDW
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3jJLQD 

/DVXSHUItFLHLQWHUQDLH[WHUQDKDGHVHUOOLVDKDG HVWDUQHWDLVHQVHHVFOHW[HVFDYLWDWVR
G DOWUHVGHIHFWHVVXSHUILFLDOVTXHLPSHGHL[LQDVVROLUHOVUHTXHULPHQWVQHFHVVjULVSHUDOVHX
~V

(OHPHQWV HODERUDWV SHU HPPRWOODPHQW R LQMHFFLy D SDUWLU GH SROL FORUXU GH YLQLO  QR
SODVWLILFDW 39&8 SHUDFDQDOLW]DFLRQVDSUHVVLy
6 KDQFRQVLGHUDWHOVHOHPHQWVVHJHQWV
 7XEUtJLGDPEXQH[WUHPOOLVLELVHOODWLO DOWUHHVERFDW
 3HFHVHQIRUPDGH7SHUDGHULYDFLRQV
 3HFHVHQIRUPDGHFRO]HSHUDFDQYLVGHGLUHFFLy
 3HFHVSHUDUHGXFFLRQVGHGLjPHWUHDPEXQLRQVHQFRODGHV
 0DQLJXHWVGHFRQQH[LySHUDXQLRQV
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVG XQLyVHJHQWV
 3HUDHQFRODU
 3HUDXQLyHOjVWLFDDPEDQHOODHODVWRPqULFDG HVWDQTXLWDW

&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
(QHOFDVGHTXHHOPDWHULDOV XWLOLW]LHQREUDS~EOLFDO DFRUGGH*RYHUQGHOD*HQHUDOLWDW
GH&DWDOXQ\DGHGHMXQ\GHH[LJHL[TXHHOVPDWHULDOVVLJXLQGHTXDOLWDWFHUWLILFDGDR
SXJXLQ DFUHGLWDU XQ QLYHOO GH TXDOLWDW HTXLYDOHQW VHJRQV OHV QRUPHV DSOLFDEOHV DOV HVWDWV
PHPEUHVGHOD8QLy(XURSHDRGHO $VVRFLDFLy(XURSHDGH/OLXUH&DQYL
7DPEpHQDTXHVWFDVHVSURFXUDUjTXHHOVHVPHQWDWVPDWHULDOVGLVSRVLQGHO HWLTXHWDHFROzJLFD
HXURSHDUHJXODGDHQHO5HJODPHQW&((REpDOWUHVGLVWLQWLXVGHOD&RPXQLWDW(XURSHD

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%)$

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

%)$ 78%6,$&&(6625,6'(39&

 
%)78%6,$&&(6625,63(5$*$626,)/8,'6

 

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1RKLKDQRUPDWLYDGHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

32/6'(0$5%5(
6XEPLQLVWUDPHQW(QVDFVGHPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHVFRQGLFLRQV
(PPDJDW]HPDWJH(QOORFVHFSURWHJLWGHODLQWHPSqULHVHQVHFRQWDFWHGLUHFWHDPEHOWHUUHQ\
LGHPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV
32/6'(48$56
(QHOVDFKLKDQGHILJXUDUOHVGDGHVVHJHQWV
 1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDO
 3HVQHW
 'DWDGHSUHSDUDFLy
 'LVWLQWLXGHTXDOLWDWVLHQWp
6XEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH'HPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHVFRQGLFLRQV
3(5),/%8,7'(39&
(PPDJDW]HPDWJH(QOORFVHFSURWHJLWGHODLQWHPSqULHVHQVHFRQWDFWHGLUHFWHDPEHOWHUUHQ\
LGHPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHV
6XEPLQLVWUDPHQWLHPPDJDW]HPDWJH'HPDQHUDTXHQRV DOWHULQOHVVHYHVFRQGLFLRQV

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

 *UXL[PP
 $OojULDPP
 3HV
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3jJLQD 

(OPDWHULDOQRKDGHWHQLUFDSHOHPHQWHVWUDQ\YLVLEOHDFRSG XOO
(OVH[WUHPVKDQG DFDEDUDPEXQWDOOSHUSHQGLFXODUDO HL[LVHQVHUHEDYHV
(OFRORUKDGHVHUXQLIRUPHHQWRWHOJUXL[GHODSDUHW
/D SDUHW GH O HOHPHQW TXH KDJL G DQDU FROāORFDW QR VRWHUUDW KD GH VHU RSDFD D OD OOXP
YLVLEOH
+D GH WHQLU XQD VHFFLy FRQVWDQW L XQLIRUPH DPE OHV WROHUjQFLHV G RYDOLWDW GHILQLGHV D OD
WDXODGHO 81((1
/HV FDUDFWHUtVWLTXHV TXtPLTXHV GHWHUPLQDGHV VHJRQV OD QRUPD 81(  KDQ GH FRPSOLU
O HVSHFLILFDWDO 81((1
+DGHVXSHUDUHOVDVVDLJVGHUHVLVWqQFLDDO LPSDFWH 81((1 LGHSUHVVLyLQWHUQD 81((1
 WDOLFRPGHWHUPLQDO 81((1
+DQGHFRPSOLUODOHJLVODFLyVDQLWjULDYLJHQW
(OVMXQWVKDQGHVHUHVWDQFV
(OVH[WUHPVOOLVRVSHUDXQLyDPEMXQWHODVWRPqULFRXQLyHQFRODGDKDQGHVHUDL[DPIODQDWV
HQFDSFDVO H[WUHPOOLVKDGHWHQLUFDSDUHVWDYLYD
(OPDWHULDOGHOMXQWG HVWDQTXLWDWRO DGKHVLXQRKDGHWHQLUFDSHIHFWHGHVIDYRUDEOHVREUH
OHVSURSLHWDWVGHO HOHPHQWLQRKDG DIHFWDUDOFRQMXQWGHPDQHUDTXHQRFRPSOHL[LDPEHOV
UHTXLVLWVIXQFLRQDOVHVSHFLILFDWVDO 81((1
6L O HOHPHQW pV SHU D XQD FRQGXFFLy G DLJXD SRWDEOH WDPEp KD GH SRUWDU OHV VHJHQWV
LQVFULSFLRQV
 1~PHURGHO56,
 ,QVFULSFLy $*8$ 
*UXL[PtQLPGHODSDUHW PP 

ææ3UHVVLRQVQRPLQDOV31 EDU æ
æ'1ææ
ææ31æ31æ31æ31æ31æ31æ31æ31æ
ææææææææææ
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ææææææææææ
ææææææææææ
ææææææææææ
ææææææææææ

3UHVVLyGHWUHEDOO WWHPSHUDWXUDVHUYHL 
 W & SUHVVLyQRPLQDO
  W & IWSUHVVLyQRPLQDORQIW FRHILFLHQWGHUHGXFFLyGHILQLWDO DQQH[
$GHO 81((1 
'HQVLWDWD& ,62 ! NJP NJP
2SDFLWDW 81((1  OOXPYLVLEOH
7HPSHUDWXUDGHUHEODQLPHQW9LFDW 81((1 ! &
5HWUDFFLyORQJLWXGLQDO 81((1  
7ROHUjQFLHV
 'LjPHWUHH[WHULRUPLJ PP 

æ'LjPHWUHæ7ROHUjQFLDæ
æQRPLQDOGQæ'LjPHWUHæ
æææ
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&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
6XEPLQLVWUDPHQW$JUXSDWVHQSDTXHWVLSURWHJLWVGHFRSVLGHOVUDLJVVRODUV

78%6

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

'LjPHWUHLQWHULRUPLJGHO HPERFDGXUD
 GQ PPGQPP
  GQ PPGQPP
 GQ! PPGQPP
/ODUJjULDG HQWUDGDGHO HPERFDGXUD GQ PP
)RQGjULDPtQLPDG HPERFDPHQW
 GQ PPGQH
 GQ!PPGQH

3jJLQD 

æ ææ
æ GQ ææ
æ GQ ææ
æ GQ ææ
æ GQ ææ
æææ
æææ
æææ
æææ
æææ
æææ
æææ
æææ
æææ
æææ
æ! GQ ææ

 /DWROHUjQFLDGHOJUXL[GHODSDUHWHV H PP/DWROHUjQFLDHVFRQVWDQWSHUDXQ
LQWHUYDO GH JUXL[RV QRPLQDOV PtQLPV GH SDUHW G  PP H  HV HO YDORU VXSHULRU G DTXHVW
LQWHUYDO
/DYHULILFDFLyGHOHVPHVXUHVV KDGHIHUG DFRUGDPEODQRUPD(1,62

78%6
(OJUXL[ GHODSDUHWKDGHVHU XQLIRUPHHQWRWDODOODUJjULDGHO WXEDPEOHVWROHUjQFLHV
GHILQLGHVDODWDXODGHO 81((1
5HVLVWqQFLDKLGURVWjWLFDPtQLPDUHTXHULGD056 81((1 ! 03D

$&&(6625,6
/HVFRWHVGHPXQWDWJHKDQGHFRLQFLGLUDPEHOYDORUVHVSHFLILFDWVDO 81((1
/HVFDUDFWHUtVWLTXHVJHRPqWULTXHVKDQGHFRPSOLUDPEHOTXHGHWHUPLQDO 81((1

3(5$81,Ï(1&2/$'$
(OGLjPHWUHLQWHULRUGHO HPERFDGXUDFRUUHVSRQGUjDOGLjPHWUHQRPLQDOGHO HOHPHQW
/ DQJOHLQWHUQPj[LPGHOD]RQDG HPERFDGXUDQRKDGHVHUVXSHULRUD 
'LjPHWUHLQWHULRUPLJGHO HPERFDGXUD

æ'LjPHWUHQRPLQDOæ'LjPHWUHLQWHULRUæ
æGQ PP æHPERFDGXUD PP æ
ææææ
ææGPtQæGPj[æ
ææææ
æGQ æGQæGQæ
æ GQ æGQæGQæ
æ GQ æGQæGQæ
æ GQ æGQæGQæ
ææGQæGQæ
ææGQæGQæ
ææGQæGQæ
ææGQæGQæ

/ODUJjULDPtQLPDGHO HPERFDGXUD
 GQPP  PPPP
 UHVWDGHFDVRVGQPP

81,Ï$0%$1(//$(/$6720Ê5,&$' (67$148,7$7
$O LQWHULRUGHO HVERFDGXUDKLKDG KDYHUXQMXQWGHJRPD
(OPDWHULDOGHOMXQWG HVWDQTXLWDWKDGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVGHODQRUPD81((1
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3jJLQD 

&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
(OSDTXHWRO DOEDUjKDGHSRUWDUOHVVHJHQWVGDGHV
 'HQRPLQDFLyGHOSURGXFWH
 &RQWLQJXWQHW
 1RPGHOIDEULFDQWRUDyVRFLDO

78%6
&DGDWXEKDGHSRUWDUPDUFDGHVFRPDPtQLPFDGDPGHIRUPDLQGHOHEOHLEHQYLVLEOHOHV
GDGHVVHJHQWV
 81((1
 1RPGHOIDEULFDQWRPDUFDFRPHUFLDO
 6LJOHV39&8
 'LjPHWUHQRPLQDO GQ [JUXL[GHSDUHW HQ HQPP
 3UHVVLyQRPLQDO31
 5HIHUqQFLDGHODGDWDOORFLjPELWGHIDEULFDFLy
 1~PHURGHODOtQLDG H[WUXVVLy

$&&(6625,6
&DGDDFFHVVRULKDGHSRUWDUPDUFDGHVGHIRUPDLQGHOHEOHLEHQYLVLEOHOHVGDGHVVHJHQWV
 81((1
 'HVLJQDFLyFRPHUFLDO
 'LjPHWUH V QRPLQDO V HQPP
 'HVLJQDFLyGHOPDWHULDO
 3UHVVLyQRPLQDO31
 ,QIRUPDFLyGHOIDEULFDQW

&21',&,216 '( 0$5&$7*( , &21752/ '( '2&80(17$&,Ï (1 81,Ï $0% $1(//$ (/$6720Ê5,&$
' (67$148,7$7
(OVXEPLQLVWUDGRUKDGHSRVDUDGLVSRVLFLyGHOD')HQHOFDVTXHDTXHVWDKRVROāOLFLWLOD
GRFXPHQWDFLy VHJHQW TXH DFUHGLWD HO PDUFDWJH &( VHJRQV HO VLVWHPD G DYDOXDFLy GH
FRQIRUPLWDWDSOLFDEOHG DFRUGDPEHOTXHGLVSRVDO DSDUWDWGHO&7(
 6LVWHPD'HFODUDFLyGHSUHVWDFLRQV
6REUHHOMXQWREHVREUHO HPEDODWJHKLKDG DQDUPDUFDGDODVHJHQWLQIRUPDFLy
 7DPDQ\QRPLQDO
 ,GHQWLILFDFLyGHOIDEULFDQW
 (OQ~PHURGHODQRUPD81((1VHJXLWGHOWLSXVG DSOLFDFLyLODFODVVHGHGXUHVDFRPD
VXIL[HV
 0DUFDGHFHUWLILFDFLyG XQDWHUFHUDSDUW
 (OWULPHVWUHLO DQ\GHIDEULFDFLy
 /DUHVLVWqQFLDDOHVEDL[HVWHPSHUDWXUHV / VLSURFHGHL[
 5HVLVWqQFLDDOVROLV 2 VLSURFHGHL[

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

1250$7,9$*(1(5$/
5HDO'HFUHWRGHGH$EULO5HJODPHQWDFLyQ7pFQLFRVDQLWDULDSDUDODHODERUDFLyQ
FLUFXODFLyQ\FRPHUFLRGHPDWHULDOHVSROLPpULFRVHQUHODFLyQFRQORVSURGXFWRVDOLPHQWLFLRV\
DOLPHQWDULRV
81((16LVWHPDVGHFDQDOL]DFLyQHQPDWHULDOHVSOiVWLFRVSDUDFRQGXFFLyQGHDJXD
3ROL FORUXURGHYLQLOR QRSODVWLILFDGR 39&8 3DUWH*HQHUDOLGDGHV

78%6
81((16LVWHPDVGHFDQDOL]DFLyQHQPDWHULDOHVSOiVWLFRVSDUDFRQGXFFLyQGHDJXD
3ROL FORUXURGHYLQLOR QRSODVWLILFDGR 39&8 3DUWH7XERV

$&&(6625,6
81((16LVWHPDVGHFDQDOL]DFLyQHQPDWHULDOHVSOiVWLFRVSDUDFRQGXFFLyQGHDJXD
3ROL FORUXURGHYLQLOR QRSODVWLILFDGR 39&8 3DUWH$FFHVRULRV

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,
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$&&(6625,6
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/DPDWHL[DQRUPDWLYDTXHV DSOLTXLDOVWXEVHQIXQFLyGHOVIOXLGVTXHWUDQVSRUWLQ

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWFRPSRVDGDSHOFRQMXQWGHSHFHVQHFHVVjULHVSHUDPXQWDUPGHWXE

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

3jJLQD 

6XEPLQLVWUDPHQW$O DOEDUjGHOOLXUDPHQWKDQGHFRQVWDUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVG LGHQWLILFDFLy
VHJHQWV
 0DWHULDO
 7LSXV
 'LjPHWUHV
(PPDJDW]HPDWJH(QOORFVSURWHJLWVFRQWUDHOVLPSDFWHVODSOXMDOHVKXPLWDWVLGHOVUDLJV
GHOVRO

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

&RQMXQWG DFFHVVRULVSHUDWXEVLSHUDUHFREULPHQWVDwOODQWVGHWXEV FRO]HVGHULYDFLRQV
UHGXFFLRQVHWF XWLOLW]DWVHQLQVWDOāODFLRQVG HGLILFDFLyLG XUEDQLW]DFLySHUDODWRWDO
H[HFXFLyGHODFRQGXFFLyR[DU[DDODTXDOSHUWDQ\LQ
&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
(OPDWHULDOODVHYDTXDOLWDWLOHVFDUDFWHUtVWLTXHVItVLTXHVPHFjQLTXHVLGLPHQVLRQDOVKDQ
GHVHUFRPSDWLEOHVDPEOHVGHOWXELQRKDQGHIHUGLVPLQXLUOHVG DTXHVWHQFDSGHOHVVHYHV
DSOLFDFLRQV

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176
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 /DDEUHYLDWXUDGHOFDXW[~
 +DQGHSRUWDUHOPDUFDW&(GHFRQIRUPLWDWDPEHOTXHGLVSRVHQHOV5HLDOV'HFUHWV
GHGHGHVHPEUHLGHGHMXOLRO

23(5$&,216'(&21752/
/HVWDVTXHVGHFRQWURODUHDOLW]DUVyQOHVVHJHQWV
 6ROāOLFLWDUDOIDEULFDQWHOVFHUWLILFDWVGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVGHOVPDWHULDOV
 &RQWUROGHODGRFXPHQWDFLyWqFQLFDVXEPLQLVWUDGD
 &RQWUROGHUHFHSFLyGHOVPDWHULDOVLOORFG HPSODoDPHQW
 9HULILFDFLyGHOVLVWHPDGHUDVHVSHUDODFRUUHFWDLPSODQWDFLyGHOPDWHULDO
 &RQWUDVWDU OD GRFXPHQWDFLy DPE HOV PDWHULDOV L DPE HOV UHTXHULPHQWV GH OD LQVWDOāODFLy
VHJRQVSURMHFWH 9HULILFDUHOPDUFDWJHDWXEVLDFFHVVRULV 
 5HDOLW]DFLyG LQIRUPHDPEHOVUHVXOWDWVGHOFRQWUROHIHFWXDW

&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
6 KDGHFRPSURYDUSHUPRVWUHLJDFDGDUHFHSFLy

,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
+DGHVHUUHIXVDWHOPDWHULDOTXHQRFRPSOHL[LDPEHOVUHTXHULPHQWVGHOSURMHFWH
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7XEIOH[LEOHQRPHWjOāOLFGHILQVDPPGHGLjPHWUHQRPLQDO
(VFRQVLGHUDUDQHOVVHJHQWVWLSXVGHWXEV
7XEVGH39&FRUUXJDWV
7XEVGH39&IROUDWVGHGXHVFDSHVVHPLOOLVDO H[WHULRULFRUUXJDGDODLQWHULRU
7XEVGHPDWHULDOOOLXUHG KDOzJHQV
7XEVGHSROLSURSLOq
7XEVGHSROLHWLOqGHGXHVFDSHVFRUUXJDGDO H[WHULRULOOLVDODLQWHULRU
&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
+DQ G HVWDU GLVVHQ\DWV L FRQVWUXwWV GH PDQHUD TXH OHV VHYHV FDUDFWHUtVWLTXHV HQ ~V QRUPDO
VLJXLQVHJXUHVLVHQVHSHULOOSHUDO XVXDULLHOVHXHQWRUQ
/ LQWHULRUGHOVWXEVKDG HVWDUH[HPSWGHUHEDYHVLDOWUHVGHIHFWHVTXHSXJLQIHUPDOEpHOV
FRQGXFWRUVRIHULUDLQVWDOāODGRUVRXVXDULV
(OGLjPHWUHQRPLQDOKDGHVHUHOGHO H[WHULRUGHOWXELV KDG H[SUHVVDUHQPLOtPHWUHV
(OGLjPHWUHLQWHULRUPtQLPO KDGHGHFODUDUHOIDEULFDQW
/HVGLPHQVLRQVKDQGHFXPSOLUODQRUPD(1

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%*7+%*7'

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

%*78%6)/(;,%/(6,&25%$%/(6120(7¬/ā/,&6

%* 78%6&$1$/66$)$7(6,&2/801(63(5$0(&$1,60(6
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/DPDWHL[DQRUPDWLYDTXHV DSOLTXLDOVWXEVHQIXQFLyGHOVIOXLGVTXHWUDQVSRUWLQ

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWFRPSRVDGDSHOFRQMXQWGHSHFHVQHFHVVjULHVSHUDPXQWDUPGHWXE
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6XEPLQLVWUDPHQW$O DOEDUjGHOOLXUDPHQWKDQGHFRQVWDUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVG LGHQWLILFDFLy
VHJHQWV
 0DWHULDO
 7LSXV
 'LjPHWUHV
(PPDJDW]HPDWJH(QOORFVSURWHJLWVFRQWUDHOVLPSDFWHVODSOXMDOHVKXPLWDWVLGHOVUDLJV
GHOVRO

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(

&RQMXQWG HOHPHQWVHVSHFLDOVSHUDO H[HFXFLyGHFRQGXFFLRQV
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
 3HUDWXEV PDWHULDOVSHUDODXQLyHQWUHWXEVRHQWUHWXEVLDFFHVVRULV 
 3HUDwOODPHQWVWqUPLFV PDWHULDOSHUDODXQLyLVXEMHFFLyFLQWHVDGKHVLYHVHWF 
&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
(OPDWHULDOODTXDOLWDWHOVGLjPHWUHVHWFKDQGHVHUHOVDGHTXDWVSHUDOWXELQRKDQGH
IHUGLVPLQXLUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVSUzSLHVGHOFRQMXQWGHODLQVWDOāODFLyHQFDSGHOHVVHYHV
DSOLFDFLRQV

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

%)<$

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&
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3jJLQD 

&21',&,216'(0$5&$7*(,&21752/'(/$'2&80(17$&,Ï
+DQG HVWDUPDUFDWVDPE
 1RPGHOIDEULFDQW
 0DUFDG LGHQWLILFDFLyGHOVSURGXFWHV
 (OPDUFDWJHKDGHVHUOOHJLEOH
 +DQG LQFORXUHOHVLQVWUXFFLRQVGHPXQWDWJHFRUUHVSRQHQWV
23(5$&,216'(&21752/(1&$1$/,7=$&,216,$&&(625,6
/HVWDVTXHVGHFRQWUROGHTXDOLWDWGH&DQDOLW]DFLRQVL$FFHVVRULVVyQOHVVHJHQWV
 6ROāOLFLWDU GHO IDEULFDQW HOV FHUWLILFDWV GHOV PDWHULDOV HPSUDWV L YHULILFDU O DGHTXDFLy
DOVUHTXLVLWVGHOSURMHFWH
 &RQWUROGHODGRFXPHQWDFLyWqFQLFDVXEPLQLVWUDGD
 &RQWUROG LGHQWLILFDFLyGHOVPDWHULDOVLOORFG HPSODoDPHQW DOoDGDGLVWjQFLHVFDSDFLWDW
 5HDOLW]DFLyLHPLVVLyG LQIRUPHVDPEUHVXOWDWVGHOVDVVDLJV
$VVDLJV
3URSDJDFLyGHODIODPDVHJRQVQRUPD5(%781((181((1
,QVWDOāODFLyLSRVDGDDO REUDVHJRQVQRUPD5(%781(
9HULILFDFLyGHO DVSHFWHVXSHUILFLDOVHJRQVQRUPDSURMHFWH81((1,62
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6(1&$1$/,7=$&,216,$&&(6625,6
(V UHDOLW]DUDQ HOV DVVDLJV D OD UHFHSFLy GHOV PDWHULDOV YHULILFDQW WRW HO WUDoDW GH OD
LQVWDOāODFLyGHVDIDWHVLDOHDWzULDPHQWXQWXEGHFDGDPLGDLQVWDOāODWDREUDMDVLJXLUtJLG
IOH[LEOHRVRWHUUDW
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17(1&$1$/,7=$&,216,$&&(6625,6
6HJRQVFULWHULGHOD')SRGUjVHUDFFHSWDWRUHEXWMDWWRWRSDUWGHOPDWHULDOGHODSDUWLGD
23(5$&,216'(&21752/(178%6'(39&3(5$&$1$/,7=$&,216'(6(59(,6
/HVWDVTXHVGHFRQWURODUHDOLW]DUVyQOHVVHJHQWV
(QFDGDVXEPLQLVWUDPHQW
,QVSHFFLyYLVXDOGHO DVSHFWHJHQHUDOGHOVWXEVLHOHPHQWVG XQLy
&RPSURYDFLyGHOHVGDGHVGHVXEPLQLVWUDPHQWH[LJLGHV PDUTXHVDOEDUjRHWLTXHWHV 
5HFHSFLyGHOFHUWLILFDWGHTXDOLWDWGHOIDEULFDQWG DFRUGDOHVFRQGLFLRQVGHOSOHF
&RPSURYDFLyGLPHQVLRQDO PRVWUHV 
3HUDFDGDWXEGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVHVUHDOLW]DUDQHOVVHJHQWVDVVDLJV 81((1
 
5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLy
,PSDFWH
$VVDLJGHFRUEDW
5HVLVWqQFLDDODSURSDJDFLyGHODIODPD
5HVLVWqQFLDDOFDORU
*UDXGHSURWHFFLy
5HVLVWqQFLDDO DWDFTXtPLF
(QFDVGHTXHHOPDWHULDOGLVSRVLGHOD0DUFD$(125RXQDDOWUDOHJDOPHQWUHFRQHJXGDDXQ
SDtV GH O 8( V KD GH SRGHU SUHVFLQGLU GHOV DVVDLJV GH FRQWURO GH UHFHSFLy /D ') KD GH
VROāOLFLWDUHQDTXHVWFDVHOVUHVXOWDWVGHOVDVVDLJVFRUUHVSRQHQWVDOVXEPLQLVWUDPHQWUHEXW
VHJRQVFRQWUROGHSURGXFFLyHVWDEOHUWDODPDUFDGHTXDOLWDWGHOSURGXFWH
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6(178%6'(39&3(5$&$1$/,7=$&,216'(6(59(,6
(VVHJXLUDQOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')LHOVFULWHULVLQGLFDWVDOHVQRUPHV81((1L
81((1MXQWDPHQWDOHVQRUPHVGHSURFHGLPHQWGHFDGDDVVDLJFRQFUHW
,17(535(7$&,Ï '( 5(68/7$76 , $&78$&,216 (1 &$6 ' ,1&203/,0(17 (1 78%6 '( 39& 3(5 $
&$1$/,7=$&,216'(6(59(,6
1RV DFFHSWDUDQPDWHULDOVTXHQRDUULELQDO REUDFRUUHFWDPHQWUHIHUHQFLDWVLDFRPSDQ\DWVGHO
FRUUHVSRQHQWFHUWLILFDWGHTXDOLWDWGHOIDEULFDQW

&21',&,216'(&21752/'(5(&(3&,Ï

5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRGH
%DMD7HQVLyQ5(%7
81((1  6LVWHPDV GH WXERV SDUD OD FRQGXFFLyQ GH FDEOHV 3DUWH  5HTXLVLWRV
JHQHUDOHV
81((17XERVGHSURWHFFLyQGHFRQGXFWRUHV'LiPHWURVH[WHULRUHVGHORVWXERVSDUD
LQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV\URVFDVSDUDWXERV\DFFHVRULRV

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWG DPLGDPHQWODLQGLFDGDDODGHVFULSFLyGHO HOHPHQW
&ULWHULG DPLGDPHQWTXDQWLWDWQHFHVVjULDVXEPLQLVWUDGDDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6XEPLQLVWUDPHQW(QURWOOHV
(PPDJDW]HPDWJH(QOORFVSURWHJLWVFRQWUDHOVLPSDFWHVLFRQWUDODSOXMD

&21',&,216'(68%0,1,675$0(17,(00$*$7=(0$7*(
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(V UHEXWMDUDQ HOV VXEPLQLVWUHV TXH QR VXSHULQ OHV FRQGLFLRQV GH OD LQVSHFFLy YLVXDO R OHV
FRPSURYDFLRQVJHRPqWULTXHV
(VFRPSOLUDQOHVFRQGLFLRQVGHOVDVVDLJVG LGHQWLILFDFLyVHJRQVODQRUPD81((1L81(
(1
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23(5$&,216'(&21752/
/HVWDVTXHVGHFRQWURODUHDOLW]DUVyQOHVVHJHQWV
 ,QVSHFFLyYLVXDOGHOHVFRQGLFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWLUHFHSFLyGHOFHUWLILFDWGHTXDOLWDW
GHO IDEULFDQW G DFRUG D OHV H[LJqQFLHV GHO SOHF GH FRQGLFLRQV LQFORHQW HOV UHVXOWDWV
FRUUHVSRQHQWVGHUHVLVWqQFLDDFRPSUHVVLy 81((1 
(Q FDV GH QR SUHVHQWDU DTXHVWV UHVXOWDWV R TXH OD ') WLQJXL GXEWHV GH OD VHYD
UHSUHVHQWDWLYLWDW HV UHDOLW]DUDQ DTXHVWV DVVDLJV VREUH HO PDWHULDO UHEXW D FjUUHF GHO
FRQWUDFWLVWD

&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
(OVFRQWUROVV KDQGHUHDOLW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')

,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
1R HV SRGUDQ XWLOLW]DU D O REUD PRUWHUV VHQVH HO FRUUHVSRQHQW FHUWLILFDW GH JDUDQWLD GHO
IDEULFDQWG DFRUGDOHVFRQGLFLRQVH[LJLGHV
(OV YDORUV GH FRQVLVWqQFLD  L UHVLVWqQFLD D FRPSUHVVLy KDQ GH FRUUHVSRQGUH D OHV
HVSHFLILFDFLRQVGHSURMHFWH

&21',&,216'(&21752/' (;(&8&,Ï

5HDO 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH DSUXHED HO &yGLJR 7pFQLFR GH OD
(GLILFDFLyQ3DUWH'RFXPHQWR%iVLFRGH6HJXULGDGHVWUXFWXUDO)iEULFD'%6()

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

PGHYROXPQHFHVVDULHODERUDWDO REUD

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

3HUDO HODERUDFLyLODXWLOLW]DFLyGHOPRUWHUODWHPSHUDWXUDDPELHQWKDG HVWDUHQWUH&L
&
/DIRUPLJRQHUDKDG HVWDUQHWDDEDQVGHO HODERUDFLyGHOPRUWHU
1RV KDQGHPHVFODUPRUWHUVGHFRPSRVLFLyGLIHUHQW
6 KDG DSOLFDUDEDQVTXHSDVVLQKGHVGHODSDVWDGD

&21',&,216' (;(&8&,Ï,' 87,/,7=$&,Ï

0HVFODIHWDDPEVRUUDFLPHQWDLJXDLFDOoVLpVHOFDV

&$5$&7(5Ë67,48(6*(1(5$/6
7LSXVGHFLPHQW
 &LPHQWVFRPXQVH[FHSWHHOVWLSXV&(0,,$
 &LPHQWVGHUDPGHSDOHWD0&
 &LPHQWVEODQFV%/TXDQKRUHTXHUHL[LO H[LJqQFLDGHEODQFRU
0RUWHUVSHUDIjEULTXHV
 5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLy [5HVLVWqQFLDDFRPSUHVVLyGHODSHoD
 0RUWHURUGLQDUL 81((1 HQIjEULFDQRDUPDGD! 0
 0RUWHURUGLQDUL 81((1 HQIjEULFDDUPDGD! 0
 0RUWHUGHMXQWSULPRPRUWHUOOHXJHU 81((1 ! 0
+DG HVWDUSDVWDWGHIRUPDTXHV REWLQJXLXQDPHVFODKRPRJqQLDLVHQVHVHJUHJDFLRQV

'(),1,&,Ï,&$5$&7(5Ë67,48(6'(/6(/(0(176

'$''

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

' 0257(566(16($'',7,86

'0257(56,3$67(6

'(/(0(176&20326726%¬6,&6

' (/(0(176&20326726
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2SHUDFLRQV GHVWLQDGHV D OD JHVWLy GHOV UHVLGXV JHQHUDWV HQ O REUD UHVLGX GH FRQVWUXFFLy R
GHPROLFLyRPDWHULDOG H[FDYDFLy
6 KDQFRQVLGHUDWOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV
 7UDQVSRUW R FjUUHJD L WUDQVSRUW GHO UHVLGX PDWHULDO SURFHGHQW G H[FDYDFLy R UHVLGX GH
FRQVWUXFFLyRGHPROLFLy
 6XEPLQLVWUDPHQWLUHFROOLGDGHOFRQWHQLGRUGHOVUHVLGXV
5(6,'86(63(&,$/6
(OVUHVLGXVHVSHFLDOVVHPSUHV KDQGHVHSDUDU
(OVUHVLGXVHVSHFLDOVV KDQGHGLSRVLWDUHQXQD]RQDG HPPDJDW]HPDWJHVHSDUDGDGHODUHVWD
7HPSVPj[LPG HPPDJDW]HPDWJHPHVRV
(OV PDWHULDOV SRWHQFLDOPHQW SHULOORVRV KDQ G HVWDU VHSDUDWV SHU WLSXV FRPSDWLEOHV L
HPPDJDW]HPDWVHQELGRQVRFRQWHQLGRUVDGHTXDWVDPELQGLFDFLyGHOWLSXVGHSHULOORVLWDW
(OFRQWHQLGRUGHUHVLGXVHVSHFLDOVKDGHVLWXDUVHHQXQOORFSODIRUDGHOWUjQVLWKDELWXDO
GHODPDTXLQjULDG REUDSHUWDOG HYLWDUYHVVDPHQWVDFFLGHQWDOV
&DO VHQ\DOLW]DU FRQYHQLHQWPHQW HOV GLIHUHQWV FRQWHQLGRUV GH UHVLGXV HVSHFLDOV WHQLQW HQ
FRPSWHOHVLQFRPSDWLELOLWDWVVHJRQVHOVVtPEROVGHSHULOORVLWDWUHSUHVHQWDWHQOHVHWLTXHWHV
(OVFRQWHQLGRUVGHUHVLGXVHVSHFLDOVKDQG HVWDUWDSDWVLSURWHJLWVGHODSOXMDLODUDGLDFLy
VRODUH[FHVVLYD
(OVELGRQVTXHFRQWHQHQOtTXLGVSHULOORVRV ROLVGHVHQFRIUDQWVHWF V KDQG HPPDJDW]HPDUHQ
SRVLFLyYHUWLFDOLVREUHFXEHWHVGHUHWHQFLyGHOtTXLGVSHUWDOG HYLWDUIXLWHV
(OVFRQWHQLGRUVGHUHVLGXVHVSHFLDOVV KDQGHFROāORFDUVREUHXQWHUUDLPSHUPHDELOLW]DW
&¬55(*$,75$163257'(0$7(5,$/' (;&$9$&,Ï,5(6,'86
/ RSHUDFLy GH FjUUHJD V KD GH IHU DPE OHV SUHFDXFLRQV QHFHVVjULHV SHU D DFRQVHJXLU XQHV
FRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWVXILFLHQWV
(OV YHKLFOHV GH WUDQVSRUW KDQ GH SRUWDU HOV HOHPHQWV DGHTXDWV D IL G HYLWDU DOWHUDFLRQV
SHUMXGLFLDOVGHOPDWHULDO
(OFRQWHQLGRUKDG HVWDUDGDSWDWDOPDWHULDOTXHKDGHWUDQVSRUWDU


1RV KDGHWUHEDOODUDPESOXMDQHXRYHQWVXSHULRUDOVNPK
6 KDGHVHJXLUO RUGUHGHWUHEDOOVSUHYLVWDOD'7
(OFRQWUDFWLVWDKDG HODERUDUXQSURJUDPDGHWUHEDOOTXHKDGHVHUDSURYDWSHUOD')DEDQV
G LQLFLDUHOVWUHEDOOVRQV KDG HVSHFLILFDUFRPDPtQLP
0qWRGHG HQGHUURFLIDVHV
(VWDELOLWDWGHOHVFRQVWUXFFLRQVHQFDGDIDVHDSXQWDODPHQWVQHFHVVDULV
 (VWDELOLWDW L SURWHFFLy GH OHV FRQVWUXFFLRQV L HOHPHQWV GH O HQWRUQ L HOV TXH V KDQ GH
FRQVHUYDU
0DQWHQLPHQWLVXEVWLWXFLySURYLVLRQDOGHOVVHUYHLVDIHFWDWVSHOVWUHEDOOV
0LWMDQVG HYDFXDFLyLHVSHFLILFDFLyGHOHV]RQHVG DERFDPHQWGHOVSURGXFWHVG HQGHUURF
&URQRJUDPDGHOVWUHEDOOV
3DXWHVGHFRQWUROLPHVXUHVGHVHJXUHWDWLVDOXW
/DSDUWSHUDHQGHUURFDUQRKDGHWHQLULQVWDOāODFLRQVHQVHUYHL DLJXDJDVHOHFWULFLWDW
HWF 
(OSDYLPHQWQRKDGHWHQLUFRQGXFWHVG LQVWDOāODFLyHQVHUYHLDODSDUWSHUDUUHQFDUV KDQGH
GHVPXQWDUHOVDSDUHOOVG LQVWDOāODFLyLGHPRELOLDULH[LVWHQWVDL[tFRPTXDOVHYROHOHPHQWTXH
SXJXLGHVWRUEDUODIHLQD
6 KDQGHSURWHJLUHOVHOHPHQWVGHVHUYHLS~EOLFTXHSXJXLQUHVXOWDUDIHFWDWVSHUOHVREUHV
/D]RQDDIHFWDGDSHUOHVREUHVKDGHTXHGDUFRQYHQLHQWPHQWVHQ\DOLW]DGD
/ H[HFXFLy GHOV WUHEDOOV QR KDQ GH SURGXLU GHVSHUIHFWHV PROqVWLHV R SHUMXGLFDU OHV
FRQVWUXFFLRQVEHQVRSHUVRQHVGHO HQWRUQ
6 KD G HYLWDU OD IRUPDFLy GH SROV SHO TXH FDO UHJDU OHV SDUWV TXH V KDJLQ GH GHPROLU L
FDUUHJDU
(Q FDV G LPSUHYLVWRV WHUUHQ\V LQXQGDWV RORUV GH JDV HWF  R TXDQ O HQGHUURFDPHQW SXJXL
DIHFWDUOHVFRQVWUXFFLRQVYHwQHVV KDQGHVXVSHQGUHOHVREUHVLDYLVDUDOD')
/ RSHUDFLy GH FjUUHJD GH UXQD V KD GH IHU DPE OHV SUHFDXFLRQV QHFHVVjULHV SHU WDO
G DFRQVHJXLUOHVFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWVXILFLHQWV
6 KDQG HOLPLQDUHOVHOHPHQWVTXHSXJXLQHQWRUSLUHOVWUHEDOOVGHUHWLUDGDLFjUUHJDGHUXQD
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)5

2UGHQGHGHIHEUHURGHSRUODTXHVHDSUXHEDHO3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV
JHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHV 3* 
 2UGHQ )20 GH  GH PD\R SRU OD TXH VH DFWXDOL]DQ GHWHUPLQDGRV DUWtFXORV GHO
SOLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHVUHODWLYRVDOD
FRQVWUXFFLyQGHH[SODQDFLRQHVGUHQDMHV\FLPHQWDFLRQHV
2UGHQGHGHIHEUHURGHSRUODTXHVHDSUXHEDOD1RUPD7HFQROyJLFDGHOD(GLILFDFLyQ
17($''$FRQGLFLRQDPLHQWRGHOWHUUHQR'HVPRQWHV'HPROLFLRQHV

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

(1'(552&' (6*/$Ï$55(1&$'$'(5(9(67,0(17' (6*/$Ï'(6Ñ&2/'(925$'$25,*2/$
PGHOODUJjULDUHDOPHQWHQGHUURFDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7
(1'(552&2)5(6$7'(3$9,0(17
PGHSDYLPHQWUHDOPHQWHQGHUURFDWVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7
7$//'(3$9,0(17
PGHOODUJjULDH[HFXWDGDUHDOPHQWDPLGDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOSURMHFWHFRPSURYDGD
LDFFHSWDGDH[SUHVVDPHQWSHUOD')

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

6 KD GH FRPSOLU OD QRUPDWLYD YLJHQW HQ PDWqULD PHGLDPELHQWDO GH VHJXUHWDW L VDOXW L
G HPPDJDW]HPDWJHLWUDQVSRUWGHSURGXFWHVGHFRQVWUXFFLy

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

7DOOIHWDPEPDTXLQDWDOODMXQWVHQXQSDYLPHQWTXHV KDGHGHPROLUSHUWDOGHGHOLPLWDUOD
]RQDDIHFWDGDLTXHHQIHUODGHPROLFLyHOVOtPLWVGHOSDYLPHQWTXHUHVWLVLJXLQUHFWHVL
XQLIRUPHV
6 KDQFRQVLGHUDWHOVHOHPHQWVVHJHQWV
 9RUDGDFROāORFDGDVREUHWHUUDRIRUPLJy
 5LJRODGHIRUPLJyRGHSDQRWVFROāORFDWVVREUHIRUPLJy
 3DYLPHQWGHIRUPLJySDQRWVOODPERUGLQVRPHVFODELWXPLQRVD
/ H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV
 3UHSDUDFLyGHOD]RQDGHWUHEDOO
 'HPROLFLyGHO HOHPHQWDPEHOVPLWMDQVDGLHQWV
 7URVVHMDPHQWLDSLODGDGHODUXQD
&21',&,216*(1(5$/6
+D G HVWDU IHWD DO OORF LQGLFDW D OD '7 DPE OHV PRGLILFDFLRQV LQWURGXLGHV DO UHSODQWHLJ
SUHYLDSURYDGHVSHUOD')
(OV PDWHULDOV KDQ GH TXHGDU VXILFLHQWPHQW WURVVHMDWV L DSLODWV SHU WDO GH IDFLOLWDUQH OD
FjUUHJDHQIXQFLyGHOVPLWMDQVGHTXqHVGLVSRVLQLGHOHVFRQGLFLRQVGHWUDQVSRUW
(OV PDWHULDOV KDQ GH TXHGDU DSLODWV L HPPDJDW]HPDWV HQ IXQFLy GH O ~V D TXH HV GHVWLQLQ
WUDQVSRUWDDERFDGRUUHXWLOLW]DFLyHOLPLQDFLyHQREUDHWF 
8QFRSDFDEDWVHOVWUHEDOOVODEDVHKDGHTXHGDUQHWDGHUHVWHVGHPDWHULDO
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 5HSODQWHLJPP

'HPROLFLyG HOHPHQWVGHYLDOLWDWDUUHQFDGDGHSDYLPHQWVRVROHUHVRGHVPXQWDWJHGHSDYLPHQWV
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3jJLQD 

&21',&,216'(/352&e6' (;(&8&,Ï

3jJLQD 

)RUPDFLyGHYRUDGDDPEPDWHULDOVGLIHUHQWV
6 KDQFRQVLGHUDWOHVXQLWDWVG REUDVHJHQWV
 9RUDGDGHSHFHVSHGUDRGHIRUPLJyFROāORFDGHVVREUHEDVHGHIRUPLJy
 9RUDGHVGHSODQ[DG DFHUJDOYDQLW]DW
 9RUDGHVGHSODQ[DG DFHUDPEDFDEDW&257(1
/ H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV
 3UHSDUDFLyLFRPSURYDFLyGHODVXSHUItFLHG DVVHQWDPHQW
 &ROāORFDFLyGHOIRUPLJyGHODEDVH
 &ROāORFDFLyGHOHVSHFHVGHODYRUDGDUHMXQWDGHVDPEPRUWHU
9RUDGDGHSODQ[DG DFHU
5HSODQWHLJ
&ROāORFDFLySUqYLDDSORPDWLDQLYHOODW
)L[DFLyGHILQLWLYDLQHWHMD
925$'$'(3('5$2)250,*Ï
/ HOHPHQW FROāORFDW KD GH WHQLU XQ DVSHFWH XQLIRUPH QHW VHQVH HVFDQWRQDPHQWV QL G DOWUHV
GHIHFWHV
6 KDG DMXVWDUDOHVDOLQHDFLRQVSUHYLVWHVLKDGHVREUHVRUWLUGHDFPSHUGDPXQWGHOD
ULJROD
(OVMXQWVHQWUHOHVSHFHVKDQGHVHU FPLKDQGHTXHGDUUHMXQWDWVDPEPRUWHU
(QHOFDVGHODFROāORFDFLyVREUHEDVHGHIRUPLJyKDGHTXHGDUDVVHQWDGDFPVREUHHOOOLW
GHIRUPLJy
'LPHQVLRQVGHODEDVHGHIRUPLJy DOVHXFDV 
$PSOjULDGHODEDVHGHIRUPLJy*UXL[GHODYRUDGDFP
*UXL[GHODEDVHGHIRUPLJyFP
3HQGHQWWUDQVYHUVDO! 
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 5HSODQWHLJPP QRDFXPXODWLXV 
 1LYHOOPP
 3ODQRUPPP QRDFXPXODWLXV 
925$'$'(3/$1;$' $&(5
/DYRUDGDFROāORFDGDKDGHWHQLUXQDVSHFWHXQLIRUPHQHWLVHQVHGHIHFWHV
+DGHTXHGDUDSORPDGD
6 KDG DMXVWDUDOHVDOLQHDFLRQVSUHYLVWHVLDGHVREUHVRUWLUGHODUtJRODO DOoDULDLQGLFDGD
DOD'7
/DSDUWVXSHULRUGHODYRUDGDKDGHTXHGDUDOPDWHL[SODTXHHOSDYLPHQWGHODYRUHUDHQFDS
FDVKDGHVREUHVRUWLU
+DGHTXHGDUVXEMHFWHDODEDVHDPEOHVSRWHVG DQFRUDWJH
/D XQLy GH OD YRUDGD DPE HO SDYLPHQW GH OD YRUHUD KD G HVWDU VHJHOODGD HQ WRW HO VHX
SHUtPHWUH
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5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORV
UHVLGXRVGHFRQVWUXFFLyQ\GHPROLFLyQ
2UGHQ0$0GHGHIHEUHURSRUODFXDOVHSXEOLFDQODVRSHUDFLRQHVGHYDORUL]DFLyQ\
HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV\ODOLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV
&RUUHFFLyQGHHUURUHVGHOD2UGHQ0$0GHGHIHEUHURSRUODTXHVHSXEOLFDQODV
RSHUDFLRQHVGHYDORUL]DFLyQ\HOLPLQDFLyQGHUHVLGXRV\OLVWDHXURSHDGHUHVLGXRV
5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURVREUHODSUHYHQFLyQ\UHGXFFLyQGHODFRQWDPLQDFLyQ
GHOPHGLRDPELHQWHSURGXFLGDSRUHODPLDQWR
'HFUHW  GH  GH MXQ\ SHO TXDO V DSURYD HO 3URJUDPD GH JHVWLy GH UHVLGXV GH OD
FRQVWUXFFLy GH &DWDOXQ\D 352*52&  HV UHJXOD OD SURGXFFLy L JHVWLy GHOV UHVLGXV GH OD
FRQVWUXFFLy L GHPROLFLy L HO FjQRQ VREUH OD GHSRVLFLy FRQWURODGD GHOV UHVLGXV GH OD
FRQVWUXFFLy

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

75$163257'(0$7(5,$/' (;&$9$&,Ï25(6,'86
P GH YROXP DPLGDW DPE HO FULWHUL GH OD SDUWLGD G REUD G H[FDYDFLy TXH OL FRUUHVSRQJXL
LQFUHPHQWDW DPE HO FRHILFLHQW G HVSRQMDPHQW LQGLFDW HQ HO SOHF GH FRQGLFLRQV WqFQLTXHV R
TXDOVHYRODOWUHDFFHSWDWSUqYLDPHQWLH[SUHVVDPHQWSHUOD')
/DXQLWDWG REUDQRLQFORXOHVGHVSHVHVG DERFDPHQWQLGHPDQWHQLPHQWGHO DERFDGRU
5(6,'86'(/$&216758&&,Ï
(VFRQVLGHUDXQLQFUHPHQWSHUHVSRQMDPHQWG XQ

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

&¬55(*$,75$163257'(0$7(5,$/' (;&$9$&,Ï,5(6,'86
(O WUDQVSRUW V KD GH UHDOLW]DU HQ XQ YHKLFOH DGHTXDW SHU DO PDWHULDO TXH HV GHVLWJL
WUDQVSRUWDUSURYHwWGHOVHOHPHQWVTXHFDOHQSHUDOVHXGHVSODoDPHQWFRUUHFWH
'XUDQWHOWUDQVSRUWV KDGHSURWHJLUHOPDWHULDOGHPDQHUDTXHQRHVSURGXHL[LQSqUGXHVHQHOV
WUDMHFWHVXWLOLW]DWV
5(6,'86'(/$&216758&&,Ï
/DPDQLSXODFLyGHOVPDWHULDOVV KDGHIHUDPEOHVSURWHFFLRQVDGHTXDGHVDODSHULOORVLWDWGHO
PDWHL[

&21',&,216'(/352&e6' (;(&8&,Ï

(OWUDMHFWHTXHV KDGHUHFyUUHUKDGHFRPSOLUOHVFRQGLFLRQVG DPSOjULDOOLXUHLGHSHQGHQW
DGHTXDGHVDODPDTXLQjULDTXHV XWLOLW]L
75$163257$2%5$
7UDQVSRUWGHWHUUHVLPDWHULDOG H[FDYDFLyRGHOUHEDL[RUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyHQWUH
GRVSXQWVGHODPDWHL[DREUDRHQWUHGXHVREUHV
/HV jUHHV G DERFDGD KDQ GH VHU OHV TXH GHILQHL[L HO 3OD GH *HVWLy GH 5HVLGXV GH OD
&RQVWUXFFLyL(QGHUURFVGHO REUD
/ DERFDGDV KDGHIHUDOOORFLDPEHOJUXL[GHFDSDLQGLFDWVDO3ODGH*HVWLyGH5HVLGXVGH
OD&RQVWUXFFLyLHOV(QGHUURFVGHO REUD
/HVWHUUHVKDQGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOVHXSOHFGHFRQGLFLRQVHQIXQFLyGHOVHX~V
LFDOTXHWLQJXLQO DSURYDFLyGHOD')
75$163257$,167$//$&,Ï(;7(51$'(*(67,Ï'(5(6,'86
(OPDWHULDOGHUHEXLJTXHHO3ODGH*HVWLyGH5HVLGXVGHOD&RQVWUXFFLyLHOV(QGHUURFVLHO
TXHOD')QRDFFHSWLSHUDUHXWLOLW]DUHQREUDV KDGHWUDQVSRUWDUDXQDLQVWDOāODFLyH[WHUQD
DXWRULW]DGDSHUWDOGHUHEUHHOWUDFWDPHQWGHILQLWLX
(OFRQWUDFWLVWDKDGHOOLXUDUDOSURPRWRUXQFHUWLILFDWRQV LQGLTXLFRPDPtQLP
,GHQWLILFDFLyGHOSURGXFWRUGHOVUHVLGXV
,GHQWLILFDFLyGHOSRVVHwGRUGHOVUHVLGXV
,GHQWLILFDFLyGHO REUDGHODTXDOSURYpHOUHVLGXLHQHOVHXFDVHOQ~PHURGHOOLFqQFLD
G REUD
,GHQWLILFDFLyGHOJHVWRUDXWRULW]DWTXHKDUHEXWHOUHVLGXLVLDTXHWQRIDODJHVWLyGH
YDORULW]DFLy R HOLPLQDFLy ILQDO GHO UHVLGX OD LGHQWLILFDFLy FDO LQGLFDU WDPEp TXL IDUj
DTXHVWDJHVWLy
4XDQWLWDWHQWLPGHOUHVLGXJHVWLRQDWLODVHYDFRGLILFDFLyVHJRQVFRGL/(5
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3jJLQD 

&21752/' (;(&8&,Ï23(5$&,216'(&21752/
(OVSXQWVGHFRQWUROPpVGHVWDFDEOHVVyQHOVVHJHQWV
 &RQWUROG H[HFXFLyLDFDEDWVGHODEDVHGHIRUPLJyVREUHODTXHHVFROāORTXHQOHVSHFHVGH
YRUDGDRGHULJROD
 &RQWUROGHO DVSHFWHGHOHVSHFHVDEDQVGHODVHYDFROāORFDFLy
 ,QVSHFFLy YLVXDO GHO SURFHGLPHQW G H[HFXFLy G DFRUG D OHV FRQGLFLRQV GHO SOHF L DO
SURFHGLPHQWDGRSWDW
&21752/'(/ 2%5$$&$%$'$23(5$&,216'(&21752/
(OVSXQWVGHFRQWUROPpVGHVWDFDEOHVVyQHOVVHJHQWV
,QVSHFFLyYLVXDOGHODXQLWDWDFDEDGD
 &RPSURYDFLyWRSRJUjILFDGHOHVDOLQHDFLRQVLFRQGLFLRQVJHQHUDOVG DFDEDW
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
(OVFRQWUROVV KDQGHUHDOLW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
&RUUHFFLySHUSDUWGHOFRQWUDFWLVWDGHOHVLUUHJXODULWDWVREVHUYDGHV

&21',&,216'(&21752/' (;(&8&,Ï,'(/ 2%5$$&$%$'$

1RKLKDQRUPDWLYDGHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

925$'$5(&7$
PGHOODUJjULDDPLGDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7
925$'$$0%(1&$,;3(5$(0%251$/
8QLWDWDPLGDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

&21',&,216*(1(5$/6
6 KD GH WUHEDOODU D XQD WHPSHUDWXUD DPELHQW TXH RVFLOāOL HQWUH HOV & L HOV & L VHQVH
SOXJHV
+LKDG KDYHUSXQWVIL[RVGHUHIHUqQFLDH[WHULRUVDOD]RQDGHWUHEDOODOVTXDOVV KLKDQGH
UHIHULUWRWHVOHVOHFWXUHVWRSRJUjILTXHV
1RV KDGHWUHEDOODUDPESOXMDQHXRYHQWVXSHULRUDOVNPK
/ DERFDGDGHOIRUPLJyV KDGHIHUVHQVHTXHHVSURGXHL[LQGLVJUHJDFLRQVLV KDGHYLEUDUILQV
DFRQVHJXLUXQDPDVVDFRPSDFWD
3HU D UHDOLW]DU MXQWV GH IRUPLJRQDW QR SUHYLVWRV HQ HO SURMHFWH FDO O DXWRULW]DFLy L OHV
LQGLFDFLRQVH[SOtFLWHVGHOD')
/HVSHFHVV KDQGHFROāORFDUDEDQVTXHHOIRUPLJyFRPHQFLHOVHXDGRUPLPHQW
'XUDQW O DGRUPLPHQW L ILQV DFRQVHJXLU HO  GH OD UHVLVWqQFLD SUHYLVWD V KD GH PDQWHQLU
KXPLGDODVXSHUItFLHGHOIRUPLJy$TXHVWSURFpVKDGHVHUFRPDPtQLPGHGLHV
925$'$'(3/$1;$' $&(5
$EDQVGHFRPHQoDUHOVWUHEDOOVHVIDUjXQUHSODQWHLJSUHYLTXHKDGHVHUDSURYDWSHUOD')
(OSURFpVGHFROāORFDFLyQRKDG DIHFWDUDODTXDOLWDWGHOVPDWHULDOV
(VSRVDUjHVSHFLDOFXUDGHQRUDWOODUHOUHFREULPHQWG DFDEDWGHODSODQ[DG DFHU
6 KDGHFRPSURYDUTXHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOSURGXFWHFRUUHVSRQHQDPEOHVHVSHFLILFDGHVDO
SURMHFWH
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3jJLQD 

&21752/' (;(&8&,Ï23(5$&,216'(&21752/
(OVSXQWVGHFRQWUROPpVGHVWDFDEOHVVyQHOVVHJHQWV
 &RQWUROG H[HFXFLyLDFDEDWVGHODEDVHGHIRUPLJyVREUHODTXHHVFROāORTXHQOHVSHFHVGH
YRUDGDRGHULJROD
 ,QVSHFFLy YLVXDO GHO SURFHGLPHQW G H[HFXFLy G DFRUG D OHV FRQGLFLRQV GHO SOHF L DO
SURFHGLPHQWDGRSWDW
&21752/'(/ 2%5$$&$%$'$23(5$&,216'(&21752/
(OVSXQWVGHFRQWUROPpVGHVWDFDEOHVVyQHOVVHJHQWV
(VFRPSURYDUjTXHV KDQDGRSWDWOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUDVVHJXUDUODFRPSDWLELOLWDWHQWUH
HOVGLIHUHQWVSURGXFWHVHOHPHQWVLVLVWHPHVFRQVWUXFWLXV
,QVSHFFLyYLVXDOGHODXQLWDWDFDEDGD
 &RPSURYDFLyWRSRJUjILFDGHOHVDOLQHDFLRQVLFRQGLFLRQVJHQHUDOVG DFDEDW
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
(OVFRQWUROVV KDQGHUHDOLW]DUVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
&RUUHFFLySHUSDUWGHOFRQWUDFWLVWDGHOHVLUUHJXODULWDWVREVHUYDGHV

&21',&,216'(&21752/' (;(&8&,Ï,'(/ 2%5$$&$%$'$

(/(0(176'()250,*Ï(10$66$
5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDOD,QVWUXFFLyQGH+RUPLJyQ
(VWUXFWXUDO (+( 

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

%$6(3(5$5,*2/$$0%)250,*Ï(10$66$
PGHYROXPDPLGDWVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

&21',&,216*(1(5$/6
(OVXSRUWKDGHWHQLUHOJUDXGHFRPSDFWDFLyDGHTXDWLOHVUDVDQWVSUHYLVWHV
*UDXGHFRPSDFWDFLy DVVDLJ30 
 %DVHGHIRUPLJyRULJRODDPESHFHV! 
 5LJRODGHIRUPLJy! 
(/(0(176'()250,*Ï(10$66$
/DWHPSHUDWXUDDPELHQWSHUDIRUPLJRQDUKDG HVWDUHQWUH&L&
6 KDQG DWXUDUHOVWUHEDOOVTXDQODSOXMDSXJXLOOHYDUODFDSDVXSHUILFLDOGHOIRUPLJyIUHVF
(OIRUPLJyV KDGHSRVDUDO REUDDEDQVTXHLQLFLwHOVHXDGRUPLPHQW
/ DERFDGDGHOIRUPLJyV KDGHIHUVHQVHTXHHVSURGXHL[LQGLVJUHJDFLRQV
/D FRPSDFWDFLy V KD GH IHU SHU YLEUDFLy ILQV DFRQVHJXLU XQD PDVVD FRPSDFWD L VHQVH TXH HV
SURGXHL[LQVHJUHJDFLRQV
3HUDUHDOLW]DUMXQWVGHIRUPLJRQDPHQWQRSUHYLVWRVDOSURMHFWHpVQHFHVVjULDO DXWRULW]DFLyL
OHVLQGLFDFLRQVH[SOtFLWHVGHOD')
'XUDQW O DGRUPLPHQW L ILQV DFRQVHJXLU HO  GH OD UHVLVWqQFLD SUHYLVWD V KD GH PDQWHQLU
KXPLGDODVXSHUItFLHGHOIRUPLJy$TXHVWSURFpVKDGHVHUFRPDPtQLPGHGLHV

&21',&,216'(/352&e6' (;(&8&,Ï

 )RUPDFLyGHEDVHSHUDULJRODDPEIRUPLJyHQPDVVD
/ H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV
%DVHSHUDULJROD
 3UHSDUDFLyLFRPSURYDFLyGHODVXSHUItFLHG DVVHQWDPHQW
 &ROāORFDFLyGHOIRUPLJy
 $FDEDWGHODVXSHUItFLH
 3URWHFFLyGHOIRUPLJyIUHVFLFXUD
%$6(3(5$5,*2/$$0%)250,*Ï(10$66$
(OIRUPLJRQDPHQWQRSRWWHQLUHVTXHUGHVGLVJUHJDFLRQVREXLWVHQODVHYDPDVVD
+DGHWHQLUXQDVSHFWHXQLIRUPHLVHQVHGHIHFWHV
+DGHWHQLUXQDWH[WXUDXQLIRUPHLFRQWtQXD
/HVSDUHWVKDQGHTXHGDUSODQHVDSORPDGHVLDHVFDLUH
/DFDUDLQIHULRUGHODEDVHKDGHTXHGDUUHFRO]DGDVREUHHOVXSRUWDOPDWHL[QLYHOOTXHOD
EDVHGHIRUPLJyGHODYRUDGD
/DVHFFLyGHODEDVHQRSRWTXHGDUGLVPLQXwGDHQFDSSXQWSHUODLQWURGXFFLyG HOHPHQWVGH
O HQFRIUDWQLG DOWUHV
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 1LYHOOPP
 3ODQRUPPP
/DUHVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDGHOIRUPLJyHVFRPSURYDUjG DFRUGDPEO DUWLFOHGHO (+(
/HVWROHUjQFLHVG H[HFXFLyKDQGHFRPSOLUO HVSHFLILFDWHQO DUWLFOHGHO DQQH[GHOD
QRUPD(+(

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
faf958f1d58045b19f5a4d59ab85654e001

Url de validació
https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

21/10/2019

CAP SERVEIS
TÈCNICS



3jJLQD 

6 KDQGHFROāORFDUFRPHQoDQWSHUOHVYRUDGHVRHOVPXUHWV
8QDYHJDGDFROāORFDGHVOHVSHFHVV KDG HVWHQGUHODEHXUDGD
1R V KD GH WUHSLWMDU GHVSUpV G KDYHUVH DEHXUDW ILQV DO FDS GH  K D O HVWLX L  K D

&21',&,216'(/352&e6' (;(&8&,Ï

)RUPDFLyGHSDYLPHQWVGHSDQRW
6 KDQFRQVLGHUDWHOVFDVRVVHJHQWV
3DYLPHQWVGHSDQRWFROāORFDWVDO HVWHVDDPEVRUUDFLPHQWDPERVHQVHVXSRUWGHFPGH
VRUUD
3DYLPHQWVGHSDQRWFROāORFDWVDWUXFGHPDFHWDDPEPRUWHUDPERVHQVHVXSRUWGHFPGH
VRUUD
/ H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV
(QODFROāORFDFLyDO HVWHVDDPEVRUUDFLPHQW
 3UHSDUDFLyLFRPSURYDFLyGHODVXSHUItFLHG DVVHQWDPHQW
 &ROāORFDFLyGHODFDSDGHVRUUDHQHOVHXFDV
 &ROāORFDFLyGHODVRUUDFLPHQW
 &ROāORFDFLyGHOHVSHFHVGHSDQRW
 +XPHFWDFLyGHODVXSHUItFLH
 &RQIHFFLyLFROāORFDFLyGHODEHXUDGD
(QODFROāORFDFLyDWUXFGHPDFHWDDPEPRUWHU
 3UHSDUDFLyLFRPSURYDFLyGHODVXSHUItFLHG DVVHQWDPHQW
 &ROāORFDFLyGHODFDSDGHVRUUDHQHOVHXFDV
 &ROāORFDFLyGHODFDSDGHPRUWHU
 +XPHFWDFLyGHOHVSHFHVSHUFROāORFDU
 &ROāORFDFLyGHOHVSHFHV
 +XPHFWDFLyGHODVXSHUItFLH
 &RQIHFFLyLFROāORFDFLyGHODEHXUDGD
&21',&,216*(1(5$/6
(O SDYLPHQW KD GH IRUPDU XQD VXSHUItFLH SODQDVHQVH UHVDOWV HQWUH SHFHV XQLIRUPH L V KD
G DMXVWDUDOHVDOLQHDFLRQVLDOHVUDVDQWVSUHYLVWHV
(QHOSDYLPHQWQRKLKDG KDYHUSHFHVHVFDQWRQDGHVWDTXHVQLG DOWUHVGHIHFWHVVXSHUItFLDOV
/HVSHFHVKDQG HVWDUFROāORFDGHVDWRFDULDOLQHDGHV
/HVSHFHVKDQGHTXHGDUEHQDVVHQWDGHVDPEODFDUDPpVSROLGDRPpVDPSOHDGDOW
/HVSHFHVKDQG HVWDUGLVSRVDGHVIRUPDQWDOLQHDFLRQVUHFWHVVHJRQVO HVSHFHMDPHQWGHILQLWHQ
OD'7
([FHSWH HQ OHV ]RQHV FODVVLILFDGHV FRP G ~V UHVWULQJLW SHO &7( QR V DGPHWUDQ OHV
GLVFRQWLQXwWDWV VHJHQWV HQ HO SURSL SDYLPHQW QL HQ HOV HQFRQWUHV G DTXHVW DPE DOWUHV
HOHPHQWV
,PSHUIHFFLRQVRLUUHJXODULWDWVTXHVXSRVLQXQDGLIHUqQFLDGHQLYHOOGHPpVGHPP
(OVGHVQLYHOOVTXHQRVXSHULQHOVPPV KDQGHUHVROGUHDPEXQDSHQGHQWTXHQRH[FHGHL[L
GHO
(QOHV]RQHVLQWHULRUVGHFLUFXODFLyGHSHUVRQHVQRSUHVHQWDUjSHUIRUDFLRQVRIRUDWVSHOV
TXHHVSXJXLLQWURGXLUXQDHVIHUDGHPPGHGLjPHWUH
(OVDFRUGVGHOSDYLPHQWKDQGHTXHGDUIHWVFRQWUDOHVYRUHUHVRHOVPXUHWV
+DGHWHQLUMXQWVODWHUDOVGHFRQWUDFFLyFDGDPGHFPGHJUXL[VHJHOODWVDPEVRUUD
$TXHVWVMXQWVKDQG HVWDUHOPpVDSURSSRVVLEOHGHOVMXQWVGHFRQWUDFFLyGHODEDVH
(OVMXQWVTXHQRVLJXLQGHFRQWUDFFLyKDQGHTXHGDUSOHQVGHEHXUDGDGHFLPHQWSzUWODQG
3HQGHQWWUDQVYHUVDO! 
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 1LYHOOPP
 3ODQRUPPP
 5HFWLWXGGHOVMXQWVPPP
 5HSODQWHLJPP

'(),1,&,Ï,&21',&,216'(/(63$57,'(6' 2%5$(;(&87$'(6

)(*

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

)(3$9,0(176'(3$127

 
)3$9,0(176
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3jJLQD 

3DYLPHQWV GH IRUPLJy DPE JUDQXODWV QRUPDOV R G DUJLOD H[SDQGLGD DIHJLQW ILEUHV R QR DPE
DFDEDWV UHPROLQDW UHPROLQDW PpV FLPHQW SzUWODQG L SROV GH TXDUV R DPE O H[HFXFLy G XQD
WH[WXUDVXSHUILFLDO
6 KDQFRQVLGHUDWOHVFROāORFDFLRQVGHOIRUPLJyVHJHQWV
 $PEHVWHQHGRUDGHIRUPLJy
 $PEUHJOHYLEUDWRUL
/ H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV
 (VWXGLLREWHQFLyGHODIzUPXODGHWUHEDOOHQSDYLPHQWVSHUDFDUUHWHUHV
(QODFROāORFDFLyDPEHVWHQHGRUD
 3UHSDUDFLyLFRPSURYDFLyGHODVXSHUItFLHG DVVHQWDPHQW
 &ROāORFDFLyG HOHPHQWVGHJXLDWGHOHVPjTXLQHV

'(),1,&,Ï,&21',&,216'(/(63$57,'(6' 2%5$(;(&87$'(6

)*&

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

)* 3$9,0(176'()250,*Ï$&$%$76$0%$'',7,86

)* 3$9,0(176'()250,*Ï

 
)3$9,0(176

 

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&21752/' (;(&8&,Ï23(5$&,216'(&21752/
(OVSXQWVGHFRQWUROPpVGHVWDFDEOHVVyQHOVVHJHQWV
 &RQWUROG H[HFXFLyLDFDEDWVGHODEDVHGHIRUPLJyVREUHODTXHHVFROāORTXHQOHVSHFHVGH
SDQRW
 &RQWUROGHO DVSHFWHGHOHVSHFHVDEDQVGHODVHYDFROāORFDFLy
 ,QVSHFFLyGHOSURFpVG H[HFXFLyG DFRUGDOHVLQGLFDFLRQVGHOSOHF
 &RPSURYDFLyWRSRJUjILFDGHOHVDOLQHDFLRQVLFRQGLFLRQVJHQHUDOVG DFDEDW
&21752/'(/ 2%5$$&$%$'$23(5$&,216'(&21752/
 ,QVSHFFLyYLVXDOGHODXQLWDWDFDEDGD
 &RPSURYDFLyWRSRJUjILFDGHOHVDOLQHDFLRQVLFRQGLFLRQVJHQHUDOVG DFDEDW
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
(OVFRQWUROVV KDQGHIHUVHJRQVOHVLQGLFDFLRQVGHOD')
&21752/' (;(&8&,Ï,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
&RUUHFFLySHUSDUWGHOFRQWUDFWLVWDGHOVGHIHFWHVGHFROāORFDFLyVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGH
OD')
&21752/'(/ 2%5$$&$%$'$,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
&RUUHFFLySHUSDUWGHOFRQWUDFWLVWDGHOHVLUUHJXODULWDWVREVHUYDGHV

&21',&,216'(&21752/' (;(&8&,Ï,'(/ 2%5$$&$%$'$

3$9,0(17&2/ā/2&$762%5(0257(52//,7'(6255$
1RKLKDQRUPDWLYDGHFRPSOLPHQWREOLJDWRUL

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

P GH VXSHUItFLH H[HFXWDGD G DFRUG DPE OHV HVSHFLILFDFLRQV GH OD '7 DPE GHGXFFLy GH OD
VXSHUItFLHFRUUHVSRQHQWDREHUWXUHVLQWHULRUVG DFRUGDPEHOVFULWHULVVHJHQWV
2EHUWXUHV P1RHVGHGXHL[HQ
2EHUWXUHV!P(VGHGXHL[HO
$TXHVWVFULWHULVLQFORXHQO DFDEDPHQWHVSHFtILFGHOVDFRUGVDOHVYRUHVVHQVHTXHFRPSRUWL
O ~VGHPDWHULDOVGLIHUHQWVG DTXHOOVTXHQRUPDOPHQWFRQIRUPHQODXQLWDW

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

O KLYHUQ
&2/ā/2&$&,Ï$0%0257(5,-81765(%/(576$0%%(85$'$
6 KDQGHVXVSHQGUHHOVWUHEDOOVTXDQODWHPSHUDWXUDVLJXL&
/HVSHFHVSHUFROāORFDUKDQGHWHQLUODKXPLWDWQHFHVVjULDSHUWDOTXHQRDEVRUEHL[LQO DLJXD
GHOPRUWHU
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3jJLQD 

&21',&,216*(1(5$/6
(OIRUPLJRQDPHQWV KDG DWXUDUTXDQHVSUHYHXTXHGXUDQWOHVKVHJHQWVODWHPSHUDWXUDSRW
VHU LQIHULRU D & 6L HQ DOJXQ FDV IRV LPSUHVFLQGLEOH IRUPLJRQDU HQ DTXHVWHV FRQGLFLRQV
V KDQGHSUHQGUHOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUWDOGHJDUDQWLUTXHHQHOSURFpVG HQGXULPHQWGHO
IRUPLJyQRHVSURGXLUDQGHIHFWHVHQHOVHOHPHQWVQLSqUGXHVGHUHVLVWqQFLD
/D FDSD QR V KD G HVWHQGUH ILQV TXH V KDJL FRPSURYDW TXH OD VXSHUItFLH VREUH OD TXH KD
G DVVHQWDUVH Wp OHV FRQGLFLRQV GH TXDOLWDW L IRUPHV SUHYLVWHV DPE OHV WROHUjQFLHV
HVWDEOHUWHV 6L HQ DTXHVWD VXSHUItFLH KL KD GHIHFWHV R LUUHJXODULWDWV TXH H[FHGHL[HQ OHV
WROHUDEOHV V KDQ GH FRUUHJLU DEDQV GH O H[HFXFLy GH OD SDUWLGD G REUD G DFRUG DPE OHV
LQVWUXFFLRQVGHOD')
(QWHPSVFDORUyVRDPEYHQWLKXPLWDWUHODWLYDEDL[DV KDQG H[WUHPDUOHVSUHFDXFLRQVSHUD
HYLWDUGHVVHFDFLRQVVXSHUILFLDOVLILVVXUDFLRQVVHJRQVOHVLQGLFDFLRQVGHOD')
4XDQ OD WHPSHUDWXUD DPELHQW VLJXL VXSHULRU DOV & V KD GH FRQWURODU FRQVWDQWPHQW OD
WHPSHUDWXUDGHOIRUPLJyTXHQRKDGHVXSHUDUHQFDSPRPHQWHOV&
6 KD GH IHU XQ WUDP GH SURYD !   P DPE OD PDWHL[D GRVLILFDFLy HTXLS YHORFLWDW GH
IRUPLJRQDPHQWLJUXL[TXHGHVSUpVV XWLOLW]LQDO REUD
1RV KDGHSURFHGLUDODFRQVWUXFFLyGHODFDSDVHQVHTXHXQWUDPGHSURYDKDJLHVWDWDSURYDW
SHUOD')
6 KD G LQWHUURPSUH HO IRUPLJRQDPHQW TXDQ SORJXL DPE XQD LQWHQVLWDW TXH SXJXL SURYRFDU OD
GHIRUPDFLyGHOFDQWHOOGHOHVOORVHVRODSqUGXDGHODWH[WXUDVXSHUILFLDOGHOIRUPLJyIUHVF
(QWUHODIDEULFDFLyGHOIRUPLJyLHOVHXDFDEDWQRSRWSDVVDUPpVG K/D')SRGUjDPSOLDU
DTXHVWWHUPLQLILQVDXQPj[LPGHKVLV XWLOLW]HQFLPHQWVDPEXQLQLFLG HQGXULPHQW! 
K VL HV SUHQHQ PHVXUHV SHU WDO G LQKLELU O HQGXULPHQW GHO IRUPLJy R VL OHV FRQGLFLRQV
DPELHQWDOVVRQPROWIDYRUDEOHV
(OIRUPLJyV KDGHSRVDUDO REUDDEDQVTXHFRPHQFLO DGRUPLPHQWLDXQDWHPSHUDWXUD! &

&21',&,216'(/352&e6' (;(&8&,Ï

3$9,0(17$0%)250,*Ï(6758&785$/2//(8*(5
/DUHVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDGHOIRUPLJyHVFRPSURYDUjG DFRUGDPEO DUWLFOHGHO (+(
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 1LYHOOPP
3ODQRU
(QGLUHFFLyORQJLWXGLQDOPPDPEUHJODGHP
(QGLUHFFLyWUDQVYHUVDOPPDPEUHJODGHP
9RUHUHVLUDPSHVHQTXDOVHYROGLUHFFLyPPDPEUHJODGHP
/HVWROHUjQFLHVG H[HFXFLyKDQGHFRPSOLUO HVSHFLILFDWHQO DUWLFOHGHO DQQH[GHOD
QRUPD(+(
3$9,0(17$0%)250,*Ï+)
ËQGH[ GH 5HJXODULWDW VXSHUILFLDO ,5, 1/7   +D GH FRPSOLU DPE HOV YDORUV GH OD WDXOD
GHO3*PRGLILFDWSHU25'(1)20
5HVLVWqQFLDDIOH[RWUDFFLyDOVGLHV 81((1 
)RUPLJy+)! 03D
)RUPLJy+)! 03D
)RUPLJy+)! 03D
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 'HVYLDFLRQVHQSODQWDPP
 &RWDGHODVXSHUItFLHDFDEDGDPPPP

 &ROāORFDFLyGHOIRUPLJy
 5HDOLW]DFLyGHODWH[WXUDVXSHUILFLDO
 3URWHFFLyGHOIRUPLJyLFXUD
(QODFROāORFDFLyDPEUHJOHYLEUDWRUL
 3UHSDUDFLyLFRPSURYDFLyGHODVXSHUItFLHG DVVHQWDPHQW
 &ROāORFDFLyGHOVHQFRIUDWVODWHUDOVHQHOVHXFDV
 $ERFDWHVFDPSDWLYLEUDWGHOIRUPLJy
 5HDOLW]DFLyGHODWH[WXUDVXSHUILFLDO
 3URWHFFLyGHOIRUPLJyLFXUD
&21',&,216*(1(5$/6
/DVXSHUItFLHGHOSDYLPHQWKDGHWHQLUXQDWH[WXUDXQLIRUPHLVHQVHVHJUHJDFLRQV
(OIRUPLJyFROāORFDWQRKDGHWHQLUGLVJUHJDFLRQVREXLWVDODPDVVD
/HVOORVHVQRKDQGHWHQLUHVTXHUGHV
+LKDG KDYHUHOVMXQWVGHUHWUDFFLyLGHGLODWDFLyHVSHFLILFDWVDOD'7RHQHOVHXGHIHFWH
HOVLQGLFDWVSHUOD')
$TXHVWVMXQWVKDQGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOVHXSOHFGHFRQGLFLRQV
(OV FDQWHOOV GH OHV OORVHV L HOV OODYLV GHOV MXQWV DPE HVWHOODGXUHV V KDQ GH UHSDUDU DPE
UHVLQDHSR[LVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')
/ DPSOjULDGHOSDYLPHQWQRKDGHVHULQIHULRUHQFDSFDVDODSUHYLVWDDOD'7
(OJUXL[GHOSDYLPHQWQRKDGHVHULQIHULRUHQFDSSXQWDOSUHYLVWDOD'7
/DFDSDKDGHWHQLUHOSHQGHQWHVSHFLILFDWDOD'7RHQHOVHXGHIHFWHHOTXHHVSHFLILTXLOD
')
)RQGjULDGHODWH[WXUDVXSHUILFLDOGHWHUPLQDGDSHOFHUFOHGHVRUUD 1/7 PP
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3jJLQD 

6LQRHVSRWIHUG DTXHVWDIRUPDV KDQGHGLVSRVDUDXQDGLVWjQFLDGHOMXQWPpVSURSHU! 
P
6 KDQ GH UHWRFDU PDQXDOPHQW OHV LPSHUIHFFLRQV GHOV OODYLV GHOV MXQWV WUDQVYHUVDOV GH
FRQWUDFFLyH[HFXWDWVDOIRUPLJyIUHVF
6 KDGHSURKLELUHOUHJDPEDLJXDRO H[WHQVLyGHPRUWHUVREUHODVXSHUItFLHGHOIRUPLJyIUHVF
SHUDIDFLOLWDUHOVHXDFDEDW
2QVLJXLQHFHVVDULDSRUWDUPDWHULDOSHUDFRUUHJLUXQD]RQDEDL[DV KDG XWLOLW]DUIRUPLJyQR
HVWqV
(Q HO FDV TXH HV IRUPLJRQL HQ GXHV FDSHV V KD G HVWHQGUH OD VHJRQD DEDQV TXH OD SULPHUD
FRPHQFLHOVHXDGRUPLPHQW(QWUHODSRVDGDDO REUDGHOHVGXHVFDSHVQRKDGHSDVVDUPpVG 
KRUD
(QHOFDVTXHV DWXULODSRVDGDDO REUDGHOIRUPLJyPpVGHKV KDGHFREULUHOIURQWGH
IRUPDTXHQRV HYDSRULO DLJXD
/ DJUHJDWSHUDO DFDEDWGHOSDYLPHQWHQHOVHXFDVV KDG HVFDPSDUXQLIRUPHPHQWVREUHHO
IRUPLJyIUHVFHQXQDTXDQWLWDWGHGHOWRWDOLV KDGHSDVVDUODPjTXLQDDOOLVDGRUD7RW
VHJXLWV KDG HVWHQGUHODUHVWDGHO DJUHJDWLV KDG DOOLVDUPHFjQLFDPHQW
4XDQHOIRUPLJyHVWLJXLIUHVFV KDQG DUURGRQLUHOVFDQWHOOVGHODFDSDDPEXQDDSODQDGRUD
FRUEDGHPPGHUDGL
(Q HO FDV TXH QR KL KDJL XQD LOāOXPLQDFLy VXILFLHQW D FULWHUL GH OD ') V KD G DWXUDU HO
IRUPLJRQDPHQWGHODFDSDDPESURXDQWHODFLySHUDTXHHVSXJXLDFDEDUDPEOOXPQDWXUDO
/D')SRGUjDXWRULW]DUODVXEVWLWXFLyGHOHVWH[WXUHVSHUHVWULDWRUDQXUDWSHUXQDGHQXGDFLy
TXtPLFDGHODVXSHUItFLHGHOIRUPLJyIUHVF
(OIRUPLJyV KDGHFXUDUDPEXQSURGXFWHILOPRJHQH[FHSWHHQHOFDVTXHOD')DXWRULW]LXQ
DOWUH VLVWHPD HO UHJ GH FXUD HQ HO VHX FDV KD GH FRPSOLU O HVSHFLILFDW HQ HO 3OHF GH
FRQGLFLRQVFRUUHVSRQHQW
6 KD GH SURKLELU WRW WLSXV GH FLUFXODFLy VREUH OD FDSD GXUDQW HOV  GLHV VHJHQWV DO
IRUPLJRQDPHQWDH[FHSFLyGHOLPSUHVFLQGLEOHSHUDO H[HFXFLyGHMXQWVLODFRPSURYDFLyGHOD
UHJXODULWDWVXSHUILFLDO
(O WUjQVLW G REUD QR KD GH FLUFXODU DEDQV GH TXH HO IRUPLJy KDJL DVVROLW HO  GH OD
UHVLVWqQFLDH[LJLGDDGLHV
/ REHUWXUDDODFLUFXODFLyRUGLQjULDQRV KDGHIHUDEDQVGHGLHVGHO DFDEDWGHOSDYLPHQW
3$9,0(173(5$&$55(7(5(6
(QHOFDVTXHODFDOoDGDWLQJXLGRVRPpVFDUULOVHQHOPDWHL[VHQWLWGHFLUFXODFLyV KDQGH
IRUPLJRQDUFRPDPtQLPGRVFDUULOVDOPDWHL[WHPSV
'HVSUpVGHGRQDUODWH[WXUDDOSDYLPHQWV KDQGHQXPHUDUOHVOORVHVH[WHULRUVGHODFDOoDGD
DPEWUHVGtJLWVDSOLFDQWXQDSODQWLOODDOIRUPLJyIUHVF
(67(6$$0%(67(1('25$
(OFDPtGHURGDGXUDGHOHVPjTXLQHVV KDGHPDQWHQLUQHWDPEHOVGLVSRVLWLXVDGHTXDWVDFREODWV
DOHVPDWHL[HV
(OVHOHPHQWVYLEUDWRULVGHOHVPjTXLQHVQRV KDQGHUHFRO]DUVREUHSDYLPHQWVDFDEDWVLKDQGH
GHL[DUGHIXQFLRQDUDO LQVWDQWTXHDTXHVWHVV DWXULQ
/DOODUJjULDGHODUHJODGDHQUDVDGRUDGHODSDYLPHQWDGRUDKDGHVHUVXILFLHQWSHUDTXHQR
V DSUHFLwQRQGXODFLRQVDODVXSHUItFLHGHOIRUPLJy
/ HVSDLDPHQWGHOVSLTXHWVTXHVXVWHQWLQHOFDEOHGHJXLDGHO HVWHQHGRUDQRKDGHVHUVXSHULRU
DP
$TXHVWDGLVWjQFLDV KDGHUHGXLUDPDOHVFRUEHVGHUDGLLQIHULRUDPLDOVDFRUGV
YHUWLFDOVGHSDUjPHWUHLQIHULRUDP
6 KDGHWHQVDUHOFDEOHGHJXLDGHIRUPDTXHODIOHW[DHQWUHGRVSLTXHWVFRQVHFXWLXVVLJXL
PP
6 KD GH SURWHJLU OD ]RQD GHOV MXQWV GH O DFFLy GH OHV HUXJXHV LQWHUSRVDQW EDQGHV GH JRPD
[DSHVPHWjOāOLTXHVRG DOWUHVPDWHULDOVDGHTXDWVHQHOFDVTXHHVIRUPLJRQLXQDIUDQMDMXQWD
XQDOWUDH[LVWHQWLV XWLOLW]LDTXHVWDFRPDJXLDGHOHVPjTXLQHV
(Q FDV TXH OD PDTXLQjULD XWLOLW]L FRP D HOHPHQW GH URGDGXUD XQD YRUDGD R XQD IUDQMD GH
SDYLPHQWGHIRUPLJySUqYLDPHQWFRQVWUXwWKDQG KDYHUDVVROLWXQDHGDWPtQLPDGHGLHV
/ DERFDGD L HVWHVD GHO IRUPLJy V KD GH IHU GH IRUPD VXILFLHQWPHQW XQLIRUPH SHU D QR
GHVHTXLOLEUDU O DYDQo GH OD SDYLPHQWDGRUD $TXHVWD SUHFDXFLy V KD G H[WUHPDU HQ HO FDV GH
IRUPLJRQDPHQWHQUDPSD

'DYDQW GH OD UHJODGD HQUDVDGRUD V KD GH PDQWHQLU HQ WRW PRPHQW L D WRWD O DPSODGD GH OD
SDYLPHQWDGRUDXQH[FpVGHIRUPLJyIUHVFHQIRUPDGHFRUGyG DOojULD FP
/ DERFDGDLO HVWHVDV KDQGHUHDOLW]DUSUHQHQWFXUDG HYLWDUVHJUHJDFLRQVLFRQWDPLQDFLRQV
6 KDQGH IDFLOLWDUHOVPLWMDQVQHFHVVDULVSHUWDO GHSHUPHWUHODFLUFXODFLyGHOSHUVRQDO L
HYLWDUGDQ\VDOIRUPLJyIUHVF
(OV WDOOV GH IRUPLJRQDW KDQ GH WHQLU WRWV HOV DFFHVVRV VHQ\DOLW]DWV L DFRQGLFLRQDWV SHU D
SURWHJLUODFDSDFRQVWUXwGD
$OV MXQWV ORQJLWXGLQDOV V KD G DSOLFDU XQ SURGXFWH DQWLDGKHUHQW DO FDQWHOO GH OD IUDQMD MD
FRQVWUXwGD 6 KD GH FXLGDU TXH HO IRUPLJy TXH HV FROāORTXL DO OODUJ G DTXHVW MXQW VLJXL
KRPRJHQLLTXHGLFRPSDFWDW
6 KDQGHGLVSRVDUMXQWVWUDQVYHUVDOVGHIRUPLJRQDPHQWDOILQDOGHODMRUQDGDRTXDQV KDJL
SURGXwW XQD LQWHUUXSFLy GHO IRUPLJRQDPHQW TXH IDFL WpPHU XQ LQLFL GH O DGRUPLPHQW DO IURQW
G DYDQo
6HPSUH TXH VLJXL SRVVLEOH V KDQ GH IHU FRLQFLGLU DTXHVWV MXQWV DPE XQ GH FRQWUDFFLy R GH
GLODWDFLyPRGLILFDQWVLpVQHFHVVDULODVLWXDFLyG DTXHOOVVHJRQVOHVLQVWUXFFLRQVGHOD')
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&21',&,216*(1(5$/6
(O SURFpV GH FROāORFDFLy QR KD GH SURGXLU GHVSHUIHFWHV QL KD GH PRGLILFDU OHV FRQGLFLRQV
H[LJLGHVSHUDOPDWHULDO
(VUHDOLW]DUjXQDSURYDG HVWDQTXLWDWHQHOFDVTXHOD')KRFRQVLGHULQHFHVVDUL
3(5,&Ï'()250,*Ï)(7,16,78
/D WHPSHUDWXUD SHU D IRUPLJRQDU KD G HVWDU HQWUH & L & (O IRUPLJRQDPHQW V KD GH
VXVSHQGUHTXDQHVSUHYHJLTXHGXUDQWOHVKVHJHQWVODWHPSHUDWXUDSRWVHULQIHULRUD&
)RUDG DTXHVWVOtPLWVHOIRUPLJRQDPHQWUHTXHUHL[SUHFDXFLRQVH[SOtFLWHVLO DXWRULW]DFLyGH
OD')(QDTXHVWFDVV KDQGHIHUSURYHWHVDPEOHVPDWHL[HVFRQGLFLRQVGHO REUDSHUDSRGHU
YHULILFDUODUHVLVWqQFLDUHDOPHQWDVVROLGD
(OIRUPLJyV KDGHSRVDUDO REUDDEDQVTXHFRPHQFLO DGRUPLPHQWLDXQDWHPSHUDWXUD! &
/ DERFDGDV KDGHIHUGHVG XQDDOojULDSHWLWDLVHQVHTXHHVSURGXHL[LQGLVJUHJDFLRQV
(OIRUPLJyFROāORFDWQRKDGHWHQLUGLVJUHJDFLRQVREXLWVDODPDVVD
1RSRWWUDQVFyUUHUPpVG KRUDGHVGHODIDEULFDFLyGHOIRUPLJyILQVHOIRUPLJRQDPHQWD
PHQ\VTXHOD')KRFUHJXLFRQYHQLHQWSHUDSOLFDUPHGLVTXHUHWDUGLQO DGRUPLPHQW

&21',&,216'(/352&e6' (;(&8&,Ï

 )RUPDFLyGHIRUDWVSHUDFRQQH[LRQDWWXEV
 3UHSDUDFLySHUDODFROāORFDFLyGHOPDUFGHODWDSD
 $FREODPHQWGHOVWXEV
 5HEOHUWODWHUDODPEWHUUHV
 &ROāORFDFLyGHODWDSDHQHOVHXFDV
3HULFyGHIjEULFDGHPDyIHWLQVLWX
 &RPSURYDFLyGHODVXSHUItFLHG DVVHQWDPHQW
 &ROāORFDFLyGHOVPDRQVGHODVROHUD
 )RUPDFLy GH OHV SDUHWV DPE SHFHV FHUjPLTXHV GHL[DQW SUHSDUDWV HOV IRUDWV SHU DO SDV GH
WXEV
 )RUPDFLyGHIRUDWVSHUDFRQQH[LRQDWGHOVWXEV
 $FREODPHQWGHOVWXEV
 5HEOHUWODWHUDODPEWHUUHV
&21',&,216*(1(5$/6
/DVROHUDKDGHTXHGDUSODQDDQLYHOODGDLDODIRQGjULDSUHYLVWDDOD'7
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 1LYHOOGHODVROHUDPP
3(5,&Ï'()250,*Ï)(7,16,78
/HVSDUHWVKDQGHTXHGDUSODQHVDSORPDGHVLDHVFDLUH
(OVRULILFLVG HQWUDGDLVRUWLGDGHODFRQGXFFLyKDQGHTXHGDUSUHSDUDWV
(OQLYHOOGHOFRURQDPHQWKDGHSHUPHWUHODFROāORFDFLyGHOEDVWLPHQWLODWDSDHQUDVDWVDPEHO
SDYLPHQW
/DUHVLVWqQFLDFDUDFWHUtVWLFDGHOIRUPLJyHVFRPSURYDUjG DFRUGDPEO DUWLFOHGHO (+(
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 $SORPDWGHOHVSDUHWVPP
 'LPHQVLRQVLQWHULRUVGLPHQVLyQRPLQDO
 *UXL[GHODSDUHWJUXL[QRPLQDO
3(5,&21635()$%5,&$76
(OSHULFyKDGHTXHGDUEHQVXEMHFWDWDODVROHUD
(OQLYHOOGHOFRURQDPHQWKDGHSHUPHWUHODFROāORFDFLyGHOEDVWLPHQWLODUHL[DHQUDVDWVDPE
HOSDYLPHQWR]RQDDGMDFHQWVHQVHVREUHVRUWLUG HOOD
(OIRUDWSHUDOSDVGHOWXEGHGHVJXjVKDGHTXHGDUSUHSDUDW
/DWDSD VLpVHOFDV VHUjGLVVHQ\DGDSHUWDOTXHSXJXLVXSRUWDUHOSDVGHOWUjQVLWLHV
SUHQGUDQOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUWDOG HYLWDUHOVHXGHVSODoDPHQWRHOVHXUREDWRUL
*UXL[GHODVROHUD! FP
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 3ODQRUPPP
 (VFDLUDWPPUHVSHFWHHOUHFWDQJOHWHzULF
3(5,&Ï'()¬%5,&$'(0$Ï)(7,16,78
(OSHULFyKDG HVWDUIRUPDWDPESDUHWVGHSHFHVFHUjPLTXHVVREUHVROHUDGHPDyFDODW
/DVROHUDKDGHTXHGDUSODQDLDOQLYHOOSUHYLVW
/HVSDUHWVKDQGHVHUSODQHVDSORPDGHVLKDQGHTXHGDUWUDYDGHVSHUILODGHVDOWHUQDWLYHV
/HVSHFHVFHUjPLTXHVV KDQGHFROāORFDUDWUHQFDMXQWLOHVILODGHVKDQGHVHUKRULW]RQWDOV
/DVXSHUItFLHLQWHULRUKDGHTXHGDUUHYHVWLGDDPEXQDUUHERVVDWGHJUXL[XQLIRUPHEHQDGKHULW
DODSDUHWLDFDEDGDDPEXQOOLVFDWGHSDVWDGHSzUWODQG(OUHYHVWLPHQWVHFKDGHVHUOOLV
VHQVHILVVXUHVRG DOWUHVGHIHFWHV
(OVDQJOHVLQWHULRUVKDQGHVHUDUURGRQLWV
*UXL[GHODVROHUD! FP
*UXL[GHO DUUHERVVDW! FP
3HQGHQWLQWHULRUG HYDFXDFLyHQSHULFRQVQRVLIzQLFV! 
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 $SORPDWGHOHVSDUHWVPP
 3ODQRUGHODIjEULFDPPP
 3ODQRUGHO DUUHERVVDWPPP

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

3HULFySHUDUHJLVWUHGHFDQDOLW]DFLRQVGHVHUYHLV
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVVHJHQWV
 3HULFyGHIRUPLJyIHWLQVLWXVREUHVROHUDGHPDyFDODWFROāORFDWVREUHOOLWGHVRUUD
 3HULFyGHIRUPLJySUHIDEULFDWDPEWDSD VLpVHOFDV VREUHVROHUDGHIRUPLJyROOLWGH
JUDYDLUHEOHUWODWHUDODPEWHUUHV
 3HULFyGHIjEULFDGHPDyIHWLQVLWXDPESDUHWVDUUHERVVDGHVLOOLVFDGHVLQWHULRUPHQW
VREUHVROHUDGHPDyFDODWLUHEOHUWODWHUDODPEWHUUHV
/ H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV
3HULFyGHIRUPLJyIHWLQVLWX
 3UHSDUDFLyGHOOOLWDPEVRUUDFRPSDFWDGD
 &ROāORFDFLyGHODVROHUDGHPDRQVFDODWV
 )RUPDFLyGHOHVSDUHWVGHIRUPLJyHQFRIUDWLGHVHQFRIUDWSUHYLVLyGHSDVVRVGHWXEVHWF
 3UHSDUDFLySHUDODFROāORFDFLyGHOPDUFGHODWDSD
3HULFyGHIRUPLJySUHIDEULFDW
 &RPSURYDFLyGHODVXSHUItFLHG DVVHQWDPHQW
 &ROāORFDFLyGHOIRUPLJyRGHODJUDYDGHODVROHUD

'(),1,&,Ï,&21',&,216'(/(63$57,'(6' 2%5$(;(&87$'(6

)'.&$

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

)'.3(5,&21648$'5$763(5$&$1$/,7=$&,216'(6(59(,6

)'. 3(5,&2163(5$&$1$/,7=$&,216'(6(59(,6

 
)'6$1(-$0(17,&$1$/,7=$&,216
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5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ GH +RUPLJyQ
(VWUXFWXUDO (+( 
2UGHQGHGHIHEUHURGHSRUODTXHVHDSUXHEDHO3OLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDV
JHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHV 3* 
 2UGHQ )20 GH  GH PDU]R SRU OD TXH VH DFWXDOL]DQ GHWHUPLQDGRV DUWtFXORV GHO
SOLHJRGHSUHVFULSFLRQHVWpFQLFDVJHQHUDOHVSDUDREUDVGHFDUUHWHUDV\SXHQWHVUHODWLYRVD
ILUPHV\SDYLPHQWRV
3$9,0(173(5$&$55(7(5(6
2UGHQ)20GHGHQRYLHPEUHSRUORTXHVHDSUXHEDODQRUPD,&6HFFLRQHVGHO
ILUPHGHOD,QVWUXFFLyQ7pFQLFDGH&DUUHWHUDV

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

PGHYROXPUHDOPHQWH[HFXWDWPHVXUDWG DFRUGDPEOHVVHFFLRQVWLSXVVHQ\DODGHVDOD'7
$TXHVWVFULWHULVLQFORXHQO DFDEDPHQWHVSHFtILFGHOVDFRUGVDPEOHVYRUHVVHQVHTXHFRPSRUWL
O ~VGHPDWHULDOVGLIHUHQWVG DTXHOOVTXHQRUPDOPHQWFRQIRUPHQODXQLWDW
1RV LQFORXHQHQDTXHVWVFULWHULOHVUHSDUDFLRQVG LUUHJXODULWDWVXSHULRUVDOHVWROHUDEOHV
1RpVG DERQDPHQWHQDTXHVWDXQLWDWG REUDHOUHJGHFXUD
1RVyQG DERQDPHQWHQDTXHVWDXQLWDWG REUDHOVMXQWVGHUHWUDFFLyQLHOVGHGLODWDFLy
1R V LQFORX GLQV G DTXHVWD XQLWDW G REUD O DERQDPHQW GHOV WUHEDOOV GH SUHSDUDFLy GH OD
VXSHUItFLHH[LVWHQW
PGHVXSHUItFLHUHDOPHQWH[HFXWDGDDPLGDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7FRPSURYDGDL
DFFHSWDGDH[SUHVVDPHQWSHUOD')
(67(6$$0%5(*/(9,%5$725,
4XHGDLQFOzVHOPXQWDWJHLGHVPXQWDWJHGHO HQFRIUDWODWHUDOHQHOFDVTXHVLJXLQHFHVVDUL

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

/DVXSHUItFLHGHOSDYLPHQWQRV KDGHUHWRFDUH[FHSWHHQ]RQHVDwOODGHVFRPSURYDGHVDPEXQ
UHJOHQRLQIHULRUDP
(67(6$$0%5(*/(9,%5$725,
/D TXDQWLWDW G HQFRIUDW GLVSRQLEOH KD GH VHU VXILFLHQW SHUTXq DPE XQ WHUPLQL PtQLP GH
GHVHQFRIUDWGHOIRUPLJyGHKHVWLQJXLHQWRWPRPHQWFROāORFDGDLDSXQWXQDOODUJjULD
G HQFRIUDWQRLQIHULRUDODFRUUHVSRQHQWDKGHIRUPLJRQDPHQW
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&21',&,216'(/352&e6' (;(&8&,Ï
&21',&,216*(1(5$/6
/DGHVFjUUHJDLPDQLSXODFLyGHOVHOHPHQWVV KDGHIHUGHIRUPDTXHQRUHELQFRSV
3HUDIHUODXQLyGHOVWXEVQRV KDQGHIRUoDUQLGHIRUPDUHOVH[WUHPV
/DXQLyHQWUHHOVWXEVLDOWUHVHOHPHQWVG REUDV KDGHIHUJDUDQWLQWODQRWUDQVPLVVLyGH
FjUUHJXHVODLPSHUPHDELOLWDWLO DGKHUqQFLDDPEOHVSDUHWV
&DGDFRSTXHV LQWHUURPSHOPXQWDWJHFDOWDSDUHOVH[WUHPVREHUWV
(QOHVXQLRQVHOjVWLTXHVO H[WUHPOOLVGHOWXEV KDGHQHWHMDULOXEULILFDUDPEXQOXEULILFDQW
DXWRULW]DWSHOIDEULFDQWGHOWXEDEDQVGHIHUODFRQQH[Ly
(QOHVXQLRQVHQFRODGHVO DGKHVLXV KDG DSOLFDUDPESLQ]HOODOVGRVH[WUHPVSHUDXQLU
/ H[WUHPUHFWHGHOWXEKDGHWHQLUO DUHVWDH[WHULRUDL[DPIUDQDGD
6LV KDGHWDOODUXQWXEFDOIHUKRSHUSHQGLFXODUPHQWDO HL[LHOLPLQDUOHVUHEDYHV
(OWXEV KDG HQFDL[DUVHQVHPRYLPHQWVGHWRUVLy
1RpVSHUPqVFRQIRUPDUHOVWXEVDO REUDV KDQG XWLOLW]DUHOVDFFHVVRULVDGHTXDWV
8Q FRS DFDEDGD OD LQVWDOāODFLy V KD GH QHWHMDU LQWHULRUPHQW IHQWKL SDVVDU DLJXD SHUTXq
DUURVVHJXL OHV EURVVHV L HOV JDVRV GHVWLOāODWV SURGXwWV SHO OXEULFDQW O DGKHVLX L HO
QHWHMDGRU TXH V KDJL XWLOLW]DW DWHQHQW DO WLSXV G XQLy 1R V KD GH IHU VHUYLU HQ DTXHVWD
RSHUDFLyFDSWLSXVGHGLVVROYHQW
(QHOFDVTXHODFDQRQDGDVLJXLSHUDEDVWDPHQWG DLJXDFDOIHUXQWUDFWDPHQWGHGHSXUDFLy
EDFWHULROzJLFGHVSUpVGHUHQWDUOD
&2/ā/2&$&,Ï627(55$'$
$EDQVGHEDL[DUHOVHOHPHQWVDODUDVDOD')KDG H[DPLQDUORVUHEXWMDQWHOVTXHSUHVHQWLQ
DOJXQGHIHFWH
$EDQVGHODFROāORFDFLyGHOVHOHPHQWVFDOFRPSURYDUTXHODUDVDQWO DPSOjULDODIRQGjULDL
HOQLYHOOIUHjWLFGHODUDVDFRUUHVSRQHQDOVHVSHFLILFDWVHQOD'7(QFDVFRQWUDULFDODYLVDU
OD')
(OIRQVGHODUDVDKDG HVWDUQHWDEDQVGHEDL[DUHOVHOHPHQWV
6L OD FDQRQDGD Wp XQ SHQGHQW !  V KD GH PXQWDU HQ VHQWLW DVFHQGHQW 6L QR HV SRW IHU
G DTXHVWDPDQHUDFDOIL[DUODSURYLVLRQDOPHQWSHUHYLWDUHOOOLVFDPHQWGHOVWXEV
(OVWXEVV KDQGHFDOoDULFRO]DUSHUDLPSHGLUHOVHXPRYLPHQW
&ROāORFDWVHOVHOHPHQWVDOIRQVGHODUDVDV KDGHFRPSURYDUTXHHOVHXLQWHULRUpVOOLXUH

TXDOVHYROFRQGXFWRUHOqFWULFLV KDGHSURFXUDUTXHSDVVLSHUVRWD
&2/ā/2&$&,Ï683(5),&,$/
(OV WXEV KDQ GH VHU DFFHVVLEOHV /HV FDQRQDGHV V KDQ G HVWHQGUH SHUSHQGLFXODUPHQW R
SDUDOāOHODPHQW UHVSHFWH D O HVWUXFWXUD GH O HGLILFL /HV KRULW]RQWDOV KDQ GH SDVVDU
SUHIHUHQWPHQWDSURSGHOSDYLPHQWRGHOVRVWUH
6REUHHQYDQVHOVVXSRUWVV KDQGHIL[DUDPEWDFVLYLVRVLDOHVSDUHWVV KDQG HQFDVWDU
6LO DEUDoDGRUD GHOVXSRUWpVPHWjOāOLFDHQWUHHOOD LHOWXEV KDG LQWHUSRVDUXQD DQHOOD
HOjVWLFD
/DFDQRQDGDQRSRWWUDYHVVDU[HPHQHLHVQLFRQGXFWHV
'LVWjQFLDHQWUHVXSRUWV
 7XEV39&

æ'LjPHWUHæ'LVWjQFLDHQWUHVXSRUWV P æ
æææ
æQRPLQDOæWUDPVæWUDPVæ
æ PP æYHUWLFDOVæKRULW]RQWDOVæ
ææææ
ææææ
ææææ
ææææ
ææææ
ææææ

&2/ā/2&$&,Ï627(55$'$
+DQGHTXHGDUFHQWUDWVLDOLQHDWVGLQVGHODUDVD
/DIRQGjULDGHODUDVDKDGHSHUPHWUHTXHHOWXEGHVFDQVLVREUHXQOOLWGHVRUUDGHULX3HO
VHXGDPXQWKLKDG KDYHUXQUHEOHUWGHWHUUDEHQSLFRQDGDSHUWRQJDGHVGHFP/HVSULPHUHV
FDSHVTXHHQYROWHQHOWXEFDOSLFRQDUOHVDPEFXUD
*UXL[GHOOOLWGHVRUUD! FP
*UXL[GHOUHEOHUW VHQVHWUjQVLWURGDW ! FP
*UXL[GHOUHEOHUW DPEWUjQVLWURGDW ! FP
(O WXE V KD GH FROāORFDU GLQV OD UDVD VHUSHQWHMDQW OOHXJHUDPHQW SHU D SHUPHWUH OHV
FRQWUDFFLRQVLGLODWDFLRQVGHJXGHVDFDQYLVGHWHPSHUDWXUD
3HUWDOGHFRQWUDUHVWDUOHVUHDFFLRQVD[LDOVTXHHVSURGXHL[HQHQFLUFXODUHOIOXLGHOVSXQWV
VLQJXODUV FRUEHVUHGXFFLRQVHWF KDQG HVWDUDQFRUDGHVDGDXVPDVVLVVRVGHIRUPLJy
(QFDVGHFRLQFLGqQFLDGHFDQRQDGHVG DLJXDSRWDEOHLGHVDQHMDPHQWOHVG DLJXDSRWDEOHKDQ
GHSDVVDUSHUXQSODVXSHULRUDOHVGHVDQHMDPHQWLKDQG DQDUVHSDUDGHVWDQJHQFLDOPHQW
FP
3HU GDPXQW GHO WXE V KD GH IHU XQ UHEOHUW GH WHUUHV FRPSDFWDGHV TXH KDQ GH FRPSOLU
O HVSHFLILFDWHQHOVHXSOHFGHFRQGLFLRQV

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$

&DQDOLW]DFLRQVDPEWXEGHSROL FORUXUGHYLQLO QRSODVWLILFDW39&R&39&SHUDWUDQVSRUWL
GLVWULEXFLyGHIOXLGVDSUHVVLyLFROāORFDFLyG DFFHVVRULVHQFDQDOLW]DFLRQVSHUDVRWHUUDU
FROāORFDWVVXSHUILFLDOPHQWRDOIRQVGHODUDVD
6 KDQFRQVLGHUDWHOVJUDXVGHGLILFXOWDWGHPXQWDWJHSHUDOVWXEVVHJHQWV
 *UDX PLWMj TXH FRUUHVSRQ D XQD [DU[D HTXLOLEUDGD HQ WUDPV OLQHDOV L DPE DFFHVVRULV
GLVWULEXFLRQVG DLJXDJDVFDOHIDFFLyHWF 
 6HQVH HVSHFLILFDFLy GHO JUDX GH GLILFXOWDW TXH FRUUHVSRQ D XQD [DU[D RQ HV SRGHQ GRQDU
WUDPV OLQHDOV HTXLOLEUDWV L DPE SUHGRPLQL G DFFHVVRULV LQGLVWLQWDPHQW DO OODUJ GHO VHX
UHFRUUHJXW LQVWDOāODFLRQVG REUHVG HQJLQ\HULDFLYLOHWF 
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVG XQLyVHJHQWV
 8QLyHQFRODGD
 8QLyHOjVWLFDDPEDQHOODHODVWRPqULFDG HVWDQTXLWDW
/ H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV
 &RPSURYDFLyLSUHSDUDFLyGHOSODGHVXSRUW HQFDQDOLW]DFLRQVSHUVRWHUUDU 
 5HSODQWHLJGHODFRQGXFFLy
 &ROāORFDFLyGHO HOHPHQWHQODVHYDSRVLFLyGHILQLWLYD
 ([HFXFLyGHWRWHVOHVXQLRQVQHFHVVjULHV
 1HWHMDGHODFDQRQDGD
 5HWLUDGDGHO REUDGHUHWDOOVGHWXEVPDWHULDOVSHUDMXQWVHWF
1RV LQFORXHQOHVLQVWDOāODFLRQVVHQVHHVSHFLILFDFLyGHOJUDXGHGLILFXOWDWODFROāORFDFLy
G DFFHVVRULV/DYDULDFLyGHOJUDXGHGLILFXOWDWHQHOVGLIHUHQWVWUDPVGHOD[DU[DQRSHUPHW
IL[DU OD UHSHUFXVVLy G DFFHVVRULV SHU DL[z OD VHYD FROāORFDFLy HV FRQVLGHUD XQD XQLWDW
G REUDGLIHUHQW
&21',&,216*(1(5$/6
/DSRVLFLyKDGHVHUODUHIOHFWLGDDOD'7RHQHOVHXGHIHFWHODLQGLFDGDSHUOD')
(OVMXQWVKDQGHVHUHVWDQFVDODSUHVVLyGHSURYDKDQGHUHVLVWLUHOVHVIRUoRVPHFjQLFVLQR
KDQGHSURGXLUDOWHUDFLRQVDSUHFLDEOHVHQHOUqJLPKLGUjXOLFGHODFDQRQDGD
7RWHVOHVXQLRQVFDQYLVGHGLUHFFLyLVRUWLGHVGHUDPDOVV KDQGHIHUSHUPLWMjG DFFHVVRULV
GHO PDWHULDO GHO WXE HPPRWOODWV SHU LQMHFFLy L QRUPDOLW]DWV /HV XQLRQV V KDQ GH IHU
HQFRODGHVDPEDGKHVLXQRUPDOLW]DWREpDPEMXQWHOjVWLFVHJRQVFRUUHVSRQJXLDOWLSXVG XQLy
GHILQLWSHUDODLQVWDOāODFLy
(OSDVDWUDYpVG HOHPHQWVHVWUXFWXUDOVV KDGHIHUDPESDVVDPXUVLO HVSDLTXHTXHGLV KD
G RPSOLUDPEPDWHULDOHOjVWLF(OVSDVVDPXUVKDQGHVREUHVRUWLU! PPGHOSDUDPHQW'LQVGHO
SDVVDPXUVQRKLSRWTXHGDUFDSDFFHVVRUL
/D VXSHUItFLH GHO WXE R GHO FDORULIXJDQW VL Q KL KD G KDYHU KD G HVWDU D !   PP GH

'(),1,&,Ï,&21',&,216'(/(63$57,'(6' 2%5$(;(&87$'(6

))$

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

))$78%6'(39&

 
))78%6,$&&(6625,63(5$*$626,)/8,'6
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5HDO 'HFUHWR  GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED OD ,QVWUXFFLyQ GH +RUPLJyQ
(VWUXFWXUDO (+( 

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

8QLWDWPHVXUDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

3(5,&21635()$%5,&$76
6 KD GH WUHEDOODU D XQD WHPSHUDWXUD DPELHQW TXH RVFLOāOL HQWUH HOV & L HOV & VHQVH
SOXMD
3(5,&Ï'()¬%5,&$'(0$Ï)(7,16,78
6 KD GH WUHEDOODU D XQD WHPSHUDWXUD DPELHQW TXH RVFLOāOL HQWUH HOV & L HOV & VHQVH
SOXMD
(O SURFqV GH FROāORFDFLy GHO SHULFy QR SURGXLUj GHVSHUIHFWHV QL PRGLILFDUj OHV FRQGLFLRQV
H[LJLGHVDOPDWHULDO
(VUHDOLW]DUjXQDSURYDG HVWDQTXLWDWHQHOFDVTXHOD')KRFRQVLGHULQHFHVVDUL
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3jJLQD 

&21752/' (;(&8&,Ï23(5$&,216'(&21752/
/HVWDVTXHVGHFRQWURODUHDOLW]DUVyQOHVVHJHQWV
 &RPSURYDFLy GH OD FRUUHFWD LPSODQWDFLy GH OHV FRQGXFFLRQV D O REUD VHJRQV HO WUDoDW
SUHYLVW
 &RQWUROYLVXDOGHO H[HFXFLyGHODLQVWDOāODFLyFRPSURYDQW
 6XSRUWDFLy
 9HUWLFDOLWDWLSHQGHQWVDWUDPVKRULW]RQWDOVG HYDFXDFLy
 'LjPHWUHV
 8WLOLW]DFLyGHOVDFFHVVRULVDGHTXDWVDHPSDOPDPHQWVLHQWURQFDPHQWV
 'LVWjQFLDDDOWUHVHOHPHQWVLFRQGXFFLRQV
 5HVLVWqQFLDDOIRFGHOPDWHULDO
 6HFWRULW]DFLy
 (OHPHQWVVLIRQVLSHULFRQV
 ([LVWqQFLDGHSURWHFFLRQVDWUDPVEDL[RVVXVFHSWLEOHVGHFRSV
 5HDOLW]DFLyGHSURYHVG HVWDQTXLWDWLHYDFXDFLyDLQVWDOāODFLRQVGHVDQHMDPHQWLHYDFXDFLy
G DLJHVSOXYLDOVVHJRQVGRFXPHQW+6GHO&RGL7qFQLFGHO HGLILFDFLy
&21752/'(/ 2%5$$&$%$'$23(5$&,216'(&21752/
/HVWDVTXHVGHFRQWURODUHDOLW]DUVyQOHVVHJHQWV
 0DQWHQLPHQWGHODLQVWDOāODFLy
 5HDOLW]DFLyLHPLVVLyG LQIRUPHDPEUHVXOWDWVGHOVFRQWUROVLGHOVDVVDLJVUHDOLW]DWVLGH
TXDQWLILFDFLyGHOVPDWHL[RV
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
6 KDGHFRPSURYDUODWRWDOLWDWGHODLQVWDOāODFLy
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
(QFDVGHGHILFLqQFLHVGHPDWHULDORH[HFXFLyVLHVSRWHVPHQDUVHQVHFDQYLDUPDWHULDOVV KD
GHSURFHGLUDIHUKR(QFDVFRQWUDULV KDGHSURFHGLUDFDQYLDUWRWHOPDWHULDODIHFWDW
(QFDVGHPDQFDG HOHPHQWVRGLVFUHSjQFLHVDPEHOSURMHFWHV KDGHSURFHGLUDO DGHTXDFLy
G DFRUGDPEHOTXHGHWHUPLQLOD')

&21',&,216'(&21752/' (;(&8&,Ï,'(/ 2%5$$&$%$'$

/DQRUPDWLYDKDGHVHUO HVSHFtILFDDO ~VDTXqHVGHVWLQL

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

78%6
PGHOODUJjULDLQVWDOāODGDDPLGDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOD'7HQWUHHOVHL[RVGHOV
HOHPHQWVRGHOVSXQWVSHUFRQQHFWDU
$TXHVW FULWHUL LQFORX OHV SqUGXHV GH PDWHULDO SHU UHWDOOV L HOV HPSDOPDPHQWV TXH V KDJLQ
HIHFWXDW
(QOHVLQVWDOāODFLRQVDPEJUDXGHGLILFXOWDWHVSHFLILFDWLQFORXDPpVODUHSHUFXVVLyGHOHV
SHFHVHVSHFLDOVSHUFROāORFDU
&2/ā/2&$&,Ï627(55$'$
1RV LQFORXHQHQDTXHVWFULWHULHOVGDXVGHIRUPLJySHUDO DQFRUDWJHGHOVWXEVQLOHVEULGHV
PHWjOāOLTXHVSHUDODVXEMHFFLyGHOVPDWHL[RV

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

G HOHPHQWV TXH SXJXLQ LPSHGLU HO VHX DVVHQWDPHQW R IXQFLRQDPHQW FRUUHFWHV WHUUHV SHGUHV
HLQHVGHWUHEDOOHWF 
/HV FDQRQDGHV L OHV UDVHV V KDQ GH PDQWHQLU OOLXUHV G DLJXD HVJRWDQW DPE ERPED R GHL[DQW
GHVJXDVVRVDO H[FDYDFLy
1RV KDQGHPXQWDUWUDPVGHPpVGHPGHOODUJVHQVHIHUXQUHEOHUWSDUFLDOGHODUDVD
GHL[DQWHOMXQWVGHVFREHUWV$TXHVWUHEOHUWKDGHFRPSOLUOHVHVSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHVGHO
UHEOHUWGHODUDVD
8QFRSVLWXDGDODFDQRQDGDDODUDVDSDUFLDOPHQWUHEOHUWDH[FHSWHDOHVXQLRQVV KDQGHIHU
OHVSURYHVGHSUHVVLyLQWHULRULG HVWDQTXLWDWVHJRQVODQRUPDWLYDYLJHQW
1RHVSRWSURFHGLUDOUHEOHUWGHOHVUDVHVVHQVHO DXWRULW]DFLyH[SUHVVDGHOD')
(OVGDXVG DQFRUDWJHV KDQGHIHUXQDYHJDGDHQOOHVWLGDODLQVWDOāODFLy6 KDQGHFROāORFDUGH
IRUPD TXH HOV MXQWV GH OHV FDQRQDGHV L GHOV DFFHVVRULV VLJXLQ DFFHVVLEOHV SHU D OD VHYD
UHSDUDFLy
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&21',&,216*(1(5$/6
$EDQVGHFRPHQoDUHOVWUHEDOOVGHPXQWDWJHHVIDUjXQUHSODQWHLJSUHYLTXHVHUjDSURYDWSHUOD
')
/HVXQLRQVV KDQGHIHUDPEHOVDFFHVVRULVVXEPLQLVWUDWVSHOIDEULFDQWRH[SUHVVDPHQWDSURYDWV
SHU DTXHVW (OV DFFHVVRULV G XQLy L HQ JHQHUDO WRWV HOV DFFHVVRULV TXH LQWHUYHQHQ HQ OD
FDQDOLW]DFLyKDQGHVHUHOVDGHTXDWVDOWLSXVLFDUDFWHUtVWLTXHVGHOWXEDFROāORFDU
6 KD GH FRPSURYDU TXH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO SURGXFWH D FROāORFDU FRUUHVSRQHQ D OHV
HVSHFLILFDGHVDOD'7GHOSURMHFWH
(OVWXEVV KDQG LQVSHFFLRQDUDEDQVGHODVHYDFROāORFDFLy
/DVHYDLQVWDOāODFLyQRQ KDG DOWHUDUOHVFDUDFWHUtVWLTXHV
8QFRSDFDEDGHVOHVWDVTXHVGHPXQWDWJHHVSURFHGLUjDODUHWLUDGDGHO REUDGHOHVUHVWHV
G HPEDODWJHVUHWDOOVGHWXEVHWF
&$1$/,7=$&,Ï627(55$'$
(OWXEKDGHTXHGDUDOLQHDWHQHOIRQVGHODUDVDQLYHOODQWORDPEXQDFDSDGHVRUUDJDUEHMDGD
LQHWHMDQWODGHSRVVLEOHVREVWDFOHV SHGUDUXQDHWF 
6REUHODFDQDOLW]DFLyV KDGHFROāORFDUXQDFDSDRFREHUWDG DYtVLSURWHFFLyPHFjQLFD PDRQV
SODTXHVGHIRUPLJyHWF 

&21',&,216'(/352&e6' (;(&8&,Ï

7XEIOH[LEOHQRPHWjOāOLFGHILQVDPPGHGLjPHWUHQRPLQDOFROāORFDW
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVGHWXEVVHJHQWV
7XEVGH39&FRUUXJDWV
7XEVGH39&IROUDWVGHGXHVFDSHVVHPLOOLVDO H[WHULRULFRUUXJDGDODLQWHULRU
7XEVGHPDWHULDOOOLXUHG KDOzJHQV
7XEVGHSROLSURSLOq
7XEVGHSROLHWLOqGHGXHVFDSHVFRUUXJDGDO H[WHULRULOOLVDODLQWHULRU
6 KDQFRQVLGHUDWHOVWLSXVGHFROāORFDFLyVHJHQWV
7XEVFROāORFDWVHQFDVWDWV
7XEVFROāORFDWVVRWDSDYLPHQW
7XEVFROāORFDWVVREUHVRVWUHPRUW
7XEVFROāORFDWVDOIRQVGHODUDVD
/ H[HFXFLyGHODXQLWDWG REUDLQFORXOHVRSHUDFLRQVVHJHQWV
5HSODQWHLJGHOWUDoDWGHOWXE
/ HVWHVDIL[DFLyRFROāORFDFLyGHOWXE
5HWLUDGDGHO REUDGHOHVUHVWHVG HPEDODWJHVUHWDOOVGHWXEVHWF
&21',&,216*(1(5$/6
(OWXEQRSRWWHQLUHPSDOPDPHQWVHQWUHHOVUHJLVWUHV FDL[HVGHGHULYDFLySHULFRQVHWF QL
HQWUHDTXHVWVLOHVFDL[HVGHPHFDQLVPHV
6 KD GH FRPSURYDU OD UHJXODULWDW VXSHUILFLDO L O HVWDW GH OD VXSHUItFLH VREUH OD TXq V KD
G HIHFWXDUHOWUDFWDPHQWVXSHUILFLDO
7ROHUjQFLHVG LQVWDOāODFLy
3HQHWUDFLyGHOVWXEVGLQWUHOHVFDL[HVPP
(1&$67$7
(OWXEV KDGHIL[DUDOIRQVG XQDUHJDWDREHUWDDOSDUDPHQWFREHUWDDPEJXL[
5HFREULPHQWGHJXL[! FP
62%5(62675(0257
(OWXEKDGHTXHGDUIL[DWDOVRVWUHRUHFRO]DWHQHOFHOUDV
0817$7$627$' 813$9,0(17
(OWXEKDGHTXHGDUUHFRO]DWVREUHHOSDYLPHQWEDVH
+DGHTXHGDUIL[DWDOSDYLPHQWEDVHDPEWRFVGHPRUWHUFDGDPHWUHFRPDPtQLP
&$1$/,7=$&,Ï627(55$'$
(OWXEKDGHTXHGDULQVWDOāODWDOIRQVGHUDVHVUHEOHUWHVSRVWHULRUPHQW
(OWXEQRSRWWHQLUHPSDOPDPHQWVHQWUHHOVUHJLVWUHV FDL[HVGHGHULYDFLySHULFRQVHWF QL
HQWUHDTXHVWVLOHVFDL[HVGHPHFDQLVPHV
1RPEUHGHFRUEHVGHHQWUHGRVUHJLVWUHVFRQVHFXWLXV 
'LVWjQFLDHQWUHODFDQDOLW]DFLyLODFDSDGHSURWHFFLy! FP
)RQGjULDGHOHVUDVHV! FP
3HQHWUDFLyGHOWXEGLQVGHOVSHULFRQVFP
7ROHUjQFLHVG H[HFXFLy
 3HQHWUDFLyGHOWXEGLQVGHOVSHULFRQVPP

'(),1,&,Ï,&21',&,216'(/(63$57,'(6' 2%5$(;(&87$'(6

)*;'.)*;'=

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

)* 78%6)/(;,%/(6,&25%$%/(6120(7¬/ā/,&6
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&21752/' (;(&8&,Ï23(5$&,216'(&21752/
/HVWDVTXHVGHFRQWURODUHDOLW]DUVyQOHVVHJHQWV
 &RPSURYDFLyGHODFRUUHFWDLPSODQWDFLyGHOHVFDQDOLW]DFLRQVVHJRQVHOWUDoDWSUHYLVW
 9HULILFDUTXHOHVGLPHQVLRQVGHOHVFDQDOLW]DFLRQVV DGHTHQDO HVSHFLILFDWLDOTXHOL
FRUUHVSRQVHJRQVHO5(%7HQIXQFLyGHOVFRQGXFWRUVLQVWDOāODWV
 9HULILFDUODFRUUHFWDVXSRUWDFLyLO ~VGHOVDFFHVVRULVDGHTXDWV
 9HULILFDUHOJUDXGHSURWHFFLy,3
 9HULILFDUHOVUDGLVGHFXUYDWXUDFRPSURYDQWTXHQRHVSURYRTXHQUHGXFFLRQVGHVHFFLy
 9HULILFDUODFRQWLQXwWDWHOqFWULFDDFDQDOLW]DFLRQVPHWjOāOLTXHVLODVHYDSRVDGDDWHUUD
 9HULILFDU OD QR H[LVWqQFLD G HQFUHXDPHQWV L SDUDOāOHOLVPHV DPE G DOWUHV FDQDOLW]DFLRQV D
GLVWjQFLHVLQIHULRUVDO LQGLFDWDO5(%7
 9HULILFDU HO FRUUHFWH GLPHQVLRQDPHQW GH OHV FDL[HV GH FRQQH[Ly L O ~V GHOV DFFHVVRULV
DGHTXDWV
 9HULILFDUODFRUUHFWDLPSODQWDFLyGHUHJLVWUHVSHUDXQPDQWHQLPHQWFRUUHFWH
&21752/'(/ 2%5$$&$%$'$23(5$&,216'(&21752/
 ,QIRUPHDPEHOVUHVXOWDWVGHOVFRQWUROVHIHFWXDWV
&5,7(5,6'(35(6$'(02675(6
(VYHULILFDUjSHUPRVWUHLJGLIHUHQWVSXQWVGHODLQVWDOāODFLy
,17(535(7$&,Ï'(5(68/7$76,$&78$&,216(1&$6' ,1&203/,0(17
(QFDVG LQFRPSOLPHQWGHOD1RUPDWLYDYLJHQWHVSURFHGLUjDODVHYDDGHTXDFLy
(QFDVGHGHILFLqQFLHVGHPDWHULDORH[HFXFLyHVSURFHGLUjG DFRUGDPEHOTXHGHWHUPLQLOD
')

&21',&,216'(&21752/' (;(&8&,Ï,'(/ 2%5$$&$%$'$

1250$7,9$*(1(5$/
5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRGH
%DMD7HQVLyQ5(%7
81((1  6LVWHPDV GH WXERV SDUD OD FRQGXFFLyQ GH FDEOHV 3DUWH  5HTXLVLWRV
JHQHUDOHV
81((16LVWHPDVGHWXERVSDUDLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV3DUWH5HTXLVLWRV
SDUWLFXODUHVSDUDVLVWHPDVGHWXERVFXUYDEOHV
81((16LVWHPDVGHWXERVSDUDLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV3DUWH5HTXLVLWRV
SDUWLFXODUHVSDUDVLVWHPDVGHWXERVIOH[LEOHV
&$1$/,7=$&,Ï627(55$'$
81((16LVWHPDVGHWXERVSDUDODFRQGXFFLyQGHFDEOHV3DUWHUHTXLVLWRV
SDUWLFXODUHVSDUDVLVWHPDVGHWXERVHQWHUUDGRV

1250$7,9$'(&203/,0(172%/,*$725,

PGHOODUJjULDLQVWDOāODGDDPLGDGDVHJRQVOHVHVSHFLILFDFLRQVGHOSURMHFWHHQWUHHOVHL[RV
GHOVHOHPHQWVRGHOVSXQWVSHUFRQQHFWDU
/DLQVWDOāODFLyLQFORXOHVIL[DFLRQVSURYLVLRQDOVTXDQHOPXQWDWJHpVHQFDVWDWLGHILQLWLYHV
HQODUHVWDGHPXQWDWJHV
$TXHVWFULWHULLQFORXOHVSqUGXHVGHPDWHULDOFRUUHVSRQHQWVDUHWDOOV

81,7$7,&5,7(5,6' $0,'$0(17

0,//25$'(925(5(6(1',9(5626&$55(56'(5,(//6'('$/7/ (6&$/$
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Num. Text

1 F965X7D9

Obra
Capítol
Titol 3

6

5

4

3

2

1

Num. Text

3 F219XAF5

4

3

2

1

Num. Text

2 F219FFC0

2

1

Num. Text

1 F219X306

Obra
Capítol
Titol 3

m

m2

m

m

AMIDAMENTS

01
01
02

01
01
01

Data: 18/10/19
Pàg.:

1

50,000
45,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

95,000

50,000 C#*D#*E#*F#
45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

55,000
45,000
75,000
28,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

203,000

55,000 C#*D#*E#*F#
45,000 C#*D#*E#*F#
75,000 C#*D#*E#*F#
28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

95,000
55,000
65,000
90,000
35,000
55,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

395,000

95,000 C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#
65,000 C#*D#*E#*F#
90,000 C#*D#*E#*F#
35,000 C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de vehicles/pasos peatons.

PRESSUPOST VORERES
CARRER ESTEPA NEGRA
PAVIMENTS I ENCINTAT

Tipus

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 20 km.

Tipus

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

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 20 km

PRESSUPOST VORERES
CARRER ESTEPA NEGRA
ENDERROCS

MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT - L´ESCALA

Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

2 TAPA02

6

5

4

3

2

1

Num. Text

1 FG22XD1K

Obra
Capítol
Titol 3

6

5

4

3

2

1

Num. Text

3 F9G2344C

1

Num. Text

2 F966A7D9

6

5

4

3

2

1

u

m

m3

m

AMIDAMENTS

01
01
03

TOTAL AMIDAMENT

Data: 18/10/19

278,000

55,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#
45,000 C#*D#*E#*F#
75,000 C#*D#*E#*F#
23,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

2

7,000

[C]

4,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

28,000

28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

95,000
55,000
65,000
90,000
35,000
55,000

[C]

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

59,250

14,250 C#*D#*E#*F#
8,250 C#*D#*E#*F#
9,750 C#*D#*E#*F#
13,500 C#*D#*E#*F#
5,250 C#*D#*E#*F#
8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

55,000
45,000
50,000
75,000
28,000
45,000

[C]

Aixecar tapa de mida gran.

Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

298,000

EUR

55,000 C#*D#*E#*F#
45,000 C#*D#*E#*F#
50,000 C#*D#*E#*F#
75,000 C#*D#*E#*F#
28,000 C#*D#*E#*F#
45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, l isa la interior i corrugada
l'exterior, de 63+90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou senyalització banda plàstic.

PRESSUPOST VORERES
CARRER ESTEPA NEGRA
SERVEIS

Tipus

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2,6 kg/m2 de pols de quars color. Inclou p.p.
juntes de dilatació. P.p. formació de pendents en guals de vehicles/pasos peatons. Entregues amb vorada i
parets límit propietat privada.

Tipus

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de vehicles/pasos peatons.

55,000
40,000
45,000
75,000
23,000
40,000
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AMIDAMENTS

01
02
02

01
02
01

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2,000

Pàg.:

3

125,000
130,000
120,000
60,000
55,000
25,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

515,000

125,000 C#*D#*E#*F#
130,000 C#*D#*E#*F#
120,000 C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

14,000

[C]

2,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

28,000

28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

[C]

165,000
190,000
170,000
80,000
85,000
35,000

PRESSUPOST VORERES
CARRER ROURE
PAVIMENTS I ENCINTAT

Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

725,000

EUR

165,000 C#*D#*E#*F#
190,000 C#*D#*E#*F#
170,000 C#*D#*E#*F#
80,000 C#*D#*E#*F#
85,000 C#*D#*E#*F#
35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 20 km.

Tipus

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

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 20 km

PRESSUPOST VORERES
CARRER ROURE
ENDERROCS

Aixecar tapa de mida petita.

Data: 18/10/19

AMIDAMENT DIRECTE

21/10/2019 CAP SERVEIS TÈCNICS
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Num. Text

1 FG22XD1K
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Capítol
Titol 3
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3 F9G2344C
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6

5
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m

m3

m

m

AMIDAMENTS

01
02
03

Data: 18/10/19

Pàg.:

4

120,000
125,000
0,000
115,000
55,000
50,000
25,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

490,000

120,000 C#*D#*E#*F#
125,000 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#
115,000 C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#
50,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

10,000

[C]

2,500

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

[C]

165,000
190,000
170,000
80,000
85,000
35,000

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

108,750

24,750 C#*D#*E#*F#
28,500 C#*D#*E#*F#
25,500 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
12,750 C#*D#*E#*F#
5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, l isa la interior i corrugada
l'exterior, de 63+90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou senyalització banda plàstic.

PRESSUPOST VORERES
CARRER ROURE
SERVEIS

Tipus

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2,6 kg/m2 de pols de quars color. Inclou p.p.
juntes de dilatació. P.p. formació de pendents en guals de vehicles/pasos peatons. Entregues amb vorada i
parets límit propietat privada.

Tipus

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de vehicles/pasos peatons.

Tipus

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de vehicles/pasos peatons.
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2 TAPA02
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AMIDAMENTS

01
03
01

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

2,000

525,000

135,000 C#*D#*E#*F#
130,000 C#*D#*E#*F#
120,000 C#*D#*E#*F#
60,000 C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

5

35,000
50,000
20,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

105,000

35,000 C#*D#*E#*F#
50,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

6,000

[C]

2,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Tipus

45,000
115,000
35,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

195,000

EUR

45,000 C#*D#*E#*F#
115,000 C#*D#*E#*F#
35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 20 km.

Tipus

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

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 20 km

PRESSUPOST VORERES
CARRER OLIVERES
ENDERROCS

Aixecar tapa de mida petita.

Aixecar tapa de mida gran.

135,000
130,000
120,000
60,000
55,000
25,000

Data: 18/10/19

TOTAL AMIDAMENT

21/10/2019 CAP SERVEIS TÈCNICS
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01
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Data: 18/10/19

Pàg.:

6

30,000
50,000
10,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

90,000

30,000 C#*D#*E#*F#
50,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

1,000
1,000

[C]

5,000
10,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

15,000

5,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

[C]

45,000
115,000
35,000

0,150
0,150
0,150

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

29,250

6,750 C#*D#*E#*F#
17,250 C#*D#*E#*F#
5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Tipus

35,000
120,000
20,000

[C]

[D]

[E]

[F]

EUR

35,000 C#*D#*E#*F#
120,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, l isa la interior i corrugada
l'exterior, de 63+90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclou senyalització banda plàstic.

PRESSUPOST VORERES
CARRER OLIVERES
SERVEIS

Tipus

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2,6 kg/m2 de pols de quars color. Inclou p.p.
juntes de dilatació. P.p. formació de pendents en guals de vehicles/pasos peatons. Entregues amb vorada i
parets límit propietat privada.

Tipus

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de vehicles/pasos peatons.

Tipus

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de vehicles/pasos peatons.

PRESSUPOST VORERES
CARRER OLIVERES
PAVIMENTS I ENCINTAT
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01
04
01

1

Num. Text

4 F219FBC0

3

2

1

Num. Text

3 F219XAF5

1

Num. Text

2 F219FFC0

2

m

m2

m

Aixecar tapa de mida petita.

Aixecar tapa de mida gran.

30,000

Data: 18/10/19

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

1,000

205,000

30,000 C#*D#*E#*F#

Pàg.:

7

75,000
6,000
6,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

87,000

75,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

6,000

[C]

2,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

12,000

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

85,000
8,000
8,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

101,000

85,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Tipus

75,000

[C]

[D]

[E]

[F]

EUR

75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Tipus

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 20 km.

Tipus

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

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 20 km

PRESSUPOST VORERES
CARRER DELS MALLOLS
ENDERROCS

Tram mallols (entre Roure-Estepa N.)
gual 1 Pge.Mallols 55
3 gual 2 Pge. Mallols 55

1

Num. Text

1 F219X306

m

u

3 TAPA01

Obra
Capítol
Titol 3

u

2 TAPA02

4

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT
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Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

Num. Text

Num. Text
1

m3

m

m3

gual 1 Pge.Mallols 55
gual 2 Pge. Mallols 55

4 F936NM11

2

1

Num. Text

3 F9G2344C

1

m

m2

gual 1 Pge.Mallols 55
gual 2 Pge. Mallols 55

2 F966A7D9

2

1

Num. Text

1 F965X7D9

Obra
Capítol
Titol 3

1

Num. Text

5 F2194XE5

AMIDAMENTS

01
04
02

TOTAL AMIDAMENT

Data: 18/10/19

75,000

Pàg.:

8

75,000

[C]

0,250

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

18,750

18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

6,000
6,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

12,000

6,000 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

2,000

[C]

2,500

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

8,000
8,000

[C]

0,150
0,150

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

2,400

1,200 C#*D#*E#*F#
1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Tipus

85,000

[C]

0,100

[D]

[E]

[F]

EUR

8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

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

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2,6 kg/m2 de pols de quars color. Inclou p.p.
juntes de dilatació. P.p. formació de pendents en guals de vehicles/pasos peatons. Entregues amb vorada i
parets límit propietat privada.

Tipus

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de vehicles/pasos peatons.

Tipus

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25
cm d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de vehicles/pasos peatons.

PRESSUPOST VORERES
CARRER DELS MALLOLS
PAVIMENTS I ENCINTAT

Tipus

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 20 km.
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2 TAPA02

2

1

Num. Text

1 FG22XD1Z

Obra
Capítol
Titol 3

8 FDK282CA

1

Num. Text

7 F965A7DZ

1

Num. Text

6 F9715G11

1

Num. Text

5 F9E1321G

u

m

u

m

m3

m2

AMIDAMENTS

01
04
03

Data: 18/10/19

8,500

Pàg.:

9

85,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

85,000

85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

75,000

[C]

0,250

[D]

TOTAL AMIDAMENT

0,150

[E]

[F]

2,813

2,813 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

70,000

[C]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

70,000

70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

2,000

45,000
0,000

[C]

Aixecar tapa de mida gran.

Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

[E]

[F]

45,000

EUR

45,000 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, l isa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N,+ 6 tubs PVC l is encolat DN.63mm (4 passant per dins arqueta i 2 passant
per fora), muntat com a canalització soterrada. Inclou senyalització banda plàstic.

PRESSUPOST VORERES
CARRER DELS MALLOLS
SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i l iscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació.
Inclou subm.+col·locació marc i tapa de fosa negra 45x45cm., excavació.

Tipus

Vorada recta de formigó, remuntable americana l isa, amb mides de 25x15x50(llargada) cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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. Inclou p.p. peces especials de transformació a
vorada recta form.T2 (25x15cm) trobada Carrer Roure i Estepa Negra.

Tipus

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat. Inclou entrega correcte amb paviment
bituminós existent vial.

Tipus

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

TOTAL AMIDAMENT
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2 SEGRTMJ01

1 SEGRTPL01

Obra
Capítol

3 TAPA01

PA

PA

u

AMIDAMENTS

01
05

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

Data: 18/10/19

AMIDAMENT DIRECTE

Implamentació dels mitjans necessaris de seguretat descrits en el Pla de Seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE

Redacció del Pla de Seguretat i Salut. Gestions i tramitacions necessàries.

PRESSUPOST VORERES
SEGURETAT I SALUT

Aixecar tapa de mida petita.
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1,000

2,000

1,000
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Pàg.: 10

4. PRESSUPOST
21/10/2019 CAP SERVEIS TÈCNICS
Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

faf958f1d58045b19f5a4d59ab85654e001

Url de validació

https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
faf958f1d58045b19f5a4d59ab85654e001

Url de validació
https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

21/10/2019 CAP SERVEIS TÈCNICS

h
h
h
h
h
h
h
h
h

A0122000
A012H000
A012M000
A012N000
A0132000
A013H000
A013M000
A0140000
A0150000

MA D'OBRA

Manobre especialista

Manobre

Ajudant muntador

Ajudant electricista

Ajudant paleta

Oficial 1a d'obra pública

Oficial 1a muntador

Oficial 1a electricista

Oficial 1a paleta
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19,34000

18,69000

17,94000

19,83000

19,86000

22,37000

25,54000

23,12000

22,37000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Pàg.: 1

C2005000

C2003000

C170H000

C1709A00

C1705600

C1501700

C1313330

C1105A00

C1101100

MAQUINÀRIA

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Regle vibratori

Remolinador mecànic

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Estenedora per a paviments de formigó

Formigonera de 165 l

Camió per a transport de 7 t

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Retroexcavadora amb martell trencador

Compressor amb un martell pneumàtic

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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4,53000

4,92000

9,04000

78,03000

1,73000

31,33000

50,00000

65,71000

16,71000

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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t
t
t
kg
m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F
m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F
m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40
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
t
u
m

m
m

m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
t
m
u
u
m

m

u

B0310020
B0310500
B0512401
B0532310
B064300C
B064E35B
B064E35C
B06NN14B
B06NN14C
B0710250
B0F1K2A1
B965A7D0

B965A7DZ
B966A7D0

B9E13200
B9GZ1200
BFA19340
BFWA1940
BFYA1940
BG22TD10

BG22TH10

VF0056TG

Marc+tapa de fosa negra de 45x45cm.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, l isa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, l isa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

Pols de quars color

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

Vorada remuntable, amb mides de 25x15x50(llargada) cm segons UNE 127340.

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

Ciment pòrtland amb fil er calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

Sorra de pedrera per a morters

m3 Aigua

Data: 18/10/19

B0111000

MATERIALS
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15,40000

1,60000

€

€

€

€
0,21000
1,10000

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

4,03000

0,85000

1.507,65000

6,06000

18,02000

9,50000

6,50000

0,19000

29,51000

65,00000

57,61000

70,14000

69,25000

66,93000

0,25000

103,30000

19,11000

18,02000

1,63000

Pàg.: 3

Materials

Maquinària

Ma d'obra

Formigonera de 165 l

Sorra de pedrera per a morters

B0111000 m3 Aigua

Subtotal:

1,530

400,000

0,725

1,050

170,32092

0,20307

148,55660

1,25425

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,00 %

148,55660

Import

€

20,30700

170,32000

73,08520

73,08520

0,19340

52,34080

1,21100

19,34000

Import

€

170,32092

Subtotal:

0,32600

=

x 1,63000

27,57060

=

20,66000

100,00000

1,25425

1,25425

=

=

20,30700

20,30700

x 103,30000 =

x 0,25000
x 18,02000

Subtotal:

/R x 1,73000

=

Parcial

52,34080

31,35480

20,66000

0,32600

1,21100

1,21100

19,34000

19,34000

Parcial

73,09000

Pàg.: 4

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

0,200

Preu
/R x 19,34000
Subtotal:

=

1,00 %

x 18,02000

Rend.: 1,000

Unitats

=

=

x 1,63000 =
x 103,30000 =

Subtotal:

/R x 1,73000

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

1,740

Ciment pòrtland amb fil er calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Sorra de pedrera per a morters

B0310020 t
B0512401 t

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

Formigonera de 165 l

Manobre especialista

B0532310 kg

C1705600 h

A0150000 h

0,200

0,700

1,000

Preu

Data: 18/10/19

/R x 19,34000

Rend.: 1,000

Unitats

Ciment pòrtland amb fil er calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200
segons UNE-EN 197-1, en sacs

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb fil er calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B0310020 t

B0512401 t

B0111000 m3 Aigua

C1705600 h

Manobre especialista

m3 Morter de ciment pòrtland amb fil er calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 h

D070A4D1

Materials

Maquinària

Ma d'obra

D0701461

ELEMENTS COMPOSTOS
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Maquinària
C170H000 h

A0150000 h

m

C170H000 h

F219FFC0

Ma d'obra

P-3

Maquinària

m

A0150000 h

F219FBC0

Ma d'obra

P-2

Retroexcavadora amb martell trencador

C1105A00 h

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.

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,160

0,160

Unitats

Preu

Subtotal:

/R x 9,04000

Subtotal:

/R x 19,34000

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

/R x 9,04000

Subtotal:

/R x 19,34000

1,50 %

0,170

0,170

Preu

0,00 %

DESPESES AUXILIARS

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

Manobre especialista

Subtotal:

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

=

=

=

=

5,97961

=

1,44640

1,44640

3,09440

3,09440

Parcial

1,53680

1,53680

3,28780

3,28780

Parcial

7,52961

1,55000

Parcial
=

Data: 18/10/19

/R x 50,00000
/R x 65,71000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Manobre especialista

0,091

0,031

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre
camió i transport de residus a instal·lació autoritzada
de gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 20 km.

C1313330 h

F2194XE5

Maquinària

P-1

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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4,59

4,87

7,53

1,44640

3,09440

Import

€

4,87392

4,87392
0,00000

0,04932

1,53680

3,28780

Import

€

7,52961

7,52961
0,00000

7,52961

Import

€

Pàg.: 5

P-7

Regle vibratori

m

Subtotal:

0,150

0,060

0,060

Unitats

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Vorada recta de formigó, remuntable americana l isa,
amb mides de 25x15x50(llargada) cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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. Inclou p.p. peces especials de
transformació a vorada recta form.T2 (25x15cm)
trobada Carrer Roure i Estepa Negra.

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

=

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

x 57,61000

Subtotal:

/R x 4,53000

=

=

/R x 22,37000
Subtotal:

=

Preu
/R x 18,69000

Rend.: 1,000

=

0,00 %

/R x 31,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
1,050
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

C2005000 h

Oficial 1a d'obra pública

A012N000 h

F965A7DZ

Materials

Maquinària

Manobre

A0140000 h

0,182

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

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

Camió per a transport de 7 t

Unitats

Rend.: 1,000

Preu

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

0,67950

0,67950

2,46360

1,34220

1,12140

Parcial

5,70206

5,70206

Parcial

60,49050

60,49050

Data: 18/10/19

DESPESES AUXILIARS

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 20 km

C1501700 h

F936NM11

Ma d'obra

P-6

Maquinària

F2R54237

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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0,67950

2,46360

Import

€

5,70206

5,70206
0,00000

5,70206

Import

€

20,35

€

63,67055

63,67055
0,00000

0,03695

60,49050

63,67

5,70

4,58722

4,58722
0,00000

0,04642
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Materials

Oficial 1a d'obra pública

A012N000 h

=

/R x 22,37000

=

x 29,51000
B0710250 t

Subtotal:

=

x 65,00000
B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
0,0726
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0021
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

=

Subtotal:

=

/R x 19,86000

Preu

x 6,50000

0,120

0,120

Unitats

Rend.: 1,000

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció 1,050
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A7D0 m

Ajudant paleta

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada, model T2 de 25x15
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter. P.p. formació de guals de vehicles/pasos
peatons.

A0132000 h

m

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

=

x 65,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
0,0561
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Vorada remuntable, amb mides de
25x15x50(llargada) cm segons UNE 127340.

B965A7DZ m

=

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0021
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250 t

11,60597

0,06197

4,71900

6,82500

5,06760

2,68440

2,38320

Parcial

13,68347

3,64650

9,97500

0,06197

6,56960

3,57920

=

x 9,50000

Subtotal:

2,99040

Parcial
=

1,050

0,160

/R x 18,69000
/R x 22,37000

=

Oficial 1a d'obra pública

A012N000 h

0,160

Preu

Data: 18/10/19

x 29,51000

Manobre

A0140000 h

F965X7D9

Ma d'obra

P-8

Materials

Ma d'obra

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats
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Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

5,06760

Import

€

11,60597

16,75

20,35161

20,35161
0,00000

0,09854

13,68347

6,56960

Import

Pàg.: 7

Maquinària

Ma d'obra

0,130

0,130

Regle vibratori

Manobre

A0140000 h

C2005000 h

Oficial 1a d'obra pública

A012N000 h

m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat. Inclou entrega correcte amb
paviment bituminós existent vial.

0,060

0,400

0,150

Unitats

Subtotal:

/R x 4,53000

Subtotal:

/R x 22,37000
/R x 18,69000

Rend.: 1,000

Preu

=

7,47600

=

0,27180

0,27180

10,83150

3,35550

Parcial

23,77347

18,92100

4,79050

0,06197

5,33780

2,90810

2,42970

Parcial

=

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

=

x 18,02000
B966A7D0 m

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció 1,050
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

=

=

=

=

x 65,00000

x 29,51000

Subtotal:

/R x 18,69000
/R x 22,37000

Rend.: 1,000

Unitats

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0021
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

Oficial 1a d'obra pública

Manobre

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de
vehicles/pasos peatons.

Preu

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

DESPESES AUXILIARS

Data: 18/10/19

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
0,0737
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B0710250 t

A012N000 h

P-10 F9715G11

Materials

m

A0140000 h

F966A7D9

Ma d'obra

P-9

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT - L´ESCALA

5,33780

Import

€

Import

€

0,27180

10,83150

81,54

29,19134

29,19134
0,00000

0,08007

23,77347

29,19

16,74958

16,74958
0,00000

0,07601

Pàg.: 8
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Maquinària

Ma d'obra

0,400

0,500

Remolinador mecànic

Oficial 1a d'obra pública

A012N000 h

C2003000 h

Manobre

12,72621

Subtotal:

0,070

0,065

0,065

Unitats

/R x 4,92000

=

=

/R x 22,37000
Subtotal:

=

Preu
/R x 18,69000

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 2,6 kg/m2 de pols de quars
color. Inclou p.p. juntes de dilatació. P.p. formació de
pendents en guals de vehicles/pasos peatons.
Entregues amb vorada i parets límit propietat privada.

A0140000 h

5,36511

0,34440

2,66890

1,45405

1,21485

Parcial

0,00163

x 1,63000 =
x 170,32092 =

0,00 %

0,85804

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,18120

=

x 6,06000
x 19,11000

1,50 %

0,32023

DESPESES AUXILIARS

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb fil er calcari CEM 0,0315
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

B0111000 m3 Aigua

0,001

0,0449

B0310500 t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

1,020

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

7,47600

=

18,66100

11,18500

Parcial

70,27650

70,27650

=

=

x 103,30000 =

Subtotal:

/R x 22,37000
/R x 18,69000

Rend.: 1,000

Unitats

Ciment pòrtland amb fil er calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Manobre

A0140000 h

B0512401 t

Oficial 1a d'obra pública

A012N000 h

P-12 F9G2344C

Materials

Ma d'obra

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland
Preu

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

Subtotal:

x 66,93000

Data: 18/10/19

DESPESES AUXILIARS

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
1,050
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

P-11 F9E1321G

Materials

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT - L´ESCALA

Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

Pols de quars color

Estenedora per a paviments de formigó

0,016

0,030

=

2,66890

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

0,00 %

1,50 %

=

x 73,08520
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb fil er calcari CEM
0,0519
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

=
=

x 0,19000

x 1,63000 =
x 103,30000 =

Subtotal:

/R x 16,71000

=

=

/R x 18,69000
Subtotal:

=

/R x 22,37000

Preu

x 15,40000
Marc+tapa de fosa negra de 45x45cm.

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, 47,9955
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

Ciment pòrtland amb fil er calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0032
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001

0,200

0,800

1,500

Unitats

Rend.: 1,000

1,000

VF0056TG u

99,46

€

B0512401 t

B0111000 m3 Aigua

Compressor amb un martell pneumàtic

Manobre

A0140000 h

C1101100 h

Oficial 1a paleta

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i l iscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació.
Inclou subm.+col·locació marc i tapa de fosa negra
45x45cm., excavació.

A0122000 h

B0F1K2A1 u

Materials

Maquinària

Ma d'obra

31,66713

31,66713
0,00000

0,27992

12,72621

18,66100

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
€
31,67

1,50 %

Subtotal:

x 1.507,65000 =
x 69,25000 =

Subtotal:

/R x 78,03000

2,68530

2,34090

28,64446

3,79312

15,40000

9,11915

0,33056

0,00163

3,34200

3,34200

48,50700

14,95200

33,55500

Parcial

94,06490

69,94250

24,12240

Data: 18/10/19

DESPESES AUXILIARS

u

B064E35B m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova,
1,010
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

B9GZ1200 t

P-13 FDK282CA

Materials

C1709A00 h

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

81,54227

81,54227
0,00000

0,16247

70,27650

Pàg.: 9

MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT - L´ESCALA

Import

€

81,22107

81,22107
0,00000

0,72761

28,64446

3,34200

48,50700

81,22

99,45913

99,45913
0,00000

0,04003

94,06490

2,68530

Pàg.: 10

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
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Materials

Ma d'obra

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, l isa 1,020
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, l isa 1,020
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10 m

BG22TH10 m

0,050

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub 0,000
de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

Oficial 1a electricista

A012H000 h

0,050

Preu

=

=

x 1,10000

x 1,60000

Subtotal:

=

1,15600

=

2,75400

1,63200

1,12200

0,00000

2,14750

0,99150

Parcial

2,28600

0,86700

1,20900

0,21000

=

x 0,21000

Subtotal:

/R x 19,83000
/R x 23,12000

Rend.: 1,000

Unitats

BFYA1940 u

Ajudant electricista

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, l isa la interior i corrugada
l'exterior, de 63+90 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com
a canalització soterrada. Inclou senyalització banda
plàstic.

A013H000 h

m

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %

Subtotal:

=

x 0,85000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar 1,020
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

BFA19340 m

=

x 4,03000

1,50 %

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm 0,300
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1940 u

=

3,94680

=
9,56560

5,61880

Parcial
=

x 0,21000

Subtotal:

/R x 25,54000
/R x 17,94000

Preu

Data: 18/10/19

DESPESES AUXILIARS

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub 1,000
de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

0,220

0,220

Unitats

BFYA1940 u

Ajudant muntador

A013M000 h

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Oficial 1a muntador

m

A012M000 h

P-14 FG22XD1K

Materials

Ma d'obra

FFA19345

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Rend.: 1,000
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0,14348

2,28600

9,56560

Import

€

4,93

2,75400

2,14750

Import

€

11,99508

11,99508
0,00000

12,00

Pàg.: 11

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

DESPESES AUXILIARS

Data: 18/10/19

4,93371

4,93371
0,00000

0,03221

Pàg.: 12

Materials

Maquinària

Ma d'obra

Compressor amb un martell pneumàtic

0,500

0,950

0,950

Subtotal:

1,000

1,100

1,100

Preu

Subtotal:

x 70,14000

Subtotal:

/R x 16,71000

Subtotal:

/R x 22,37000
/R x 19,86000

Rend.: 1,000
Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

=

21,25150

=

=

=

21,84600

=

3,50700

3,50700

16,71000

16,71000

46,45300

24,60700

=

Parcial

2,10420

2,10420

8,35500

8,35500

40,11850

18,86700

Parcial
=

0,00 %

x 70,14000

Subtotal:

/R x 16,71000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, 0,050
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

Compressor amb un martell pneumàtic

Ajudant paleta

A0132000 h

C1101100 h

Oficial 1a paleta

Aixecar tapa de mida gran.

A0122000 h

u

Preu
/R x 19,86000
/R x 22,37000

Rend.: 1,000
Unitats

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, 0,030
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

C1101100 h

Oficial 1a paleta

A0122000 h

Aixecar tapa de mida petita.

Ajudant paleta

u

A0132000 h

P-19 TAPA02

Materials

Maquinària

Ma d'obra

P-18 TAPA01

Import

€

Import

€

3,50700

16,71000

46,45300

66,67

50,57770

50,57770
0,00000

2,10420

8,35500

40,11850

50,58

P-17 SEGRTPL01 PA Redacció del Pla de Seguretat i Salut. Gestions i
Rend.: 1,000
150,00 €
tramitacions necessàries.
______________________________________________________________________________________________________________

P-16 SEGRTMJ01 PA Implamentació dels mitjans necessaris de seguretat
Rend.: 1,000
813,23 €
descrits en el Pla de Seguretat.
______________________________________________________________________________________________________________

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT - L´ESCALA

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
faf958f1d58045b19f5a4d59ab85654e001

Url de validació
https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

21/10/2019 CAP SERVEIS TÈCNICS

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

0,00 %

Data: 18/10/19

66,67000

66,67000
0,00000

Pàg.: 13

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1105A00 h
C1313330 h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Retroexcavadora amb martell trencador

C1105A00 h

F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de 0,150
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 20 km

0,040

0,020

0,065

0,065

Unitats

Preu

Subtotal:

x 5,70206

Subtotal:

/R x 50,00000
/R x 65,71000

Subtotal:

1,67775

=

=

1,20000

=

1,29090

=

=

2,62840

=

0,85531

0,85531

3,62840

1,00000

=

2,74495

1,45405

=

Parcial

0,45616

0,45616

3,17130

1,97130

=

3,16725

1,48950

Parcial
=

0,00 %

/R x 22,37000
/R x 19,86000

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

C1313330 h

Ajudant paleta

A0132000 h

Partides d'obra

Maquinària

Oficial 1a paleta

Subtotal:

x 5,70206

Subtotal:

/R x 65,71000
/R x 50,00000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2 Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a
15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega sobre
camió i transport de residus a instal·lació autoritzada
de gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 20 km.

A0122000 h

F219XAF5

Ma d'obra

P-5

0,024

0,030

0,075

0,075

Preu

Data: 18/10/19

/R x 19,86000
/R x 22,37000

Rend.: 1,000

Unitats

F2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de 0,080
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 20 km

Partides d'obra

Maquinària

Oficial 1a paleta

A0122000 h

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió i
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 20 km

Ajudant paleta

m

A0132000 h

F219X306

Ma d'obra

P-4

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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7,23

6,79

0,85531

3,62840

2,74495

Import

€

6,79471

6,79471
0,00000

0,45616

3,17130

3,16725

Import

€

Pàg.: 14
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21/10/2019 CAP SERVEIS TÈCNICS

BG22TH10 m

FFA19345 m

0,100

0,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

Subtotal:

x 11,99508

Subtotal:

x 1,60000

Subtotal:

/R x 19,83000
/R x 23,12000

Preu

0,00 %

=

=

2,31200

=

73,16999

73,16999

3,26400

3,26400

4,29500

1,98300

Parcial
=

Data: 18/10/19

DESPESES AUXILIARS

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 6,100
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, l isa 2,040
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Oficial 1a electricista

A012H000 h

0,100

Unitats

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat
de polietilè, de doble capa, l isa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N,+ 6 tubs PVC
l is encolat DN.63mm (4 passant per dins arqueta i 2
passant per fora), muntat com a canalització
soterrada. Inclou senyalització banda plàstic.

Ajudant electricista

m

A013H000 h

Partides d'obra

Materials

Ma d'obra

P-15 FG22XD1Z

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT - L´ESCALA

Quim Ginesta

Signatura 1 de 1

3,26400

4,29500

Import

€

80,79342

80,79342
0,00000

0,06443

73,16999

80,79

7,22866

7,22866
0,00000
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03

Titol 3

SERVEIS

CARRER ESTEPA NEGRA

Pressupost VORERES

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, l isa la interior i corrugada l'exterior, de 63+90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a

01

Capítol

1 FG22XD1K m

01

Obra

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2,6 kg/m2 de pols de quars color.
Inclou p.p. juntes de dilatació. P.p. formació de pendents en guals de
vehicles/pasos peatons. Entregues amb vorada i parets límit propietat
privada. (P - 12)
01.01.02

m3

3 F9G2344C

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de
vehicles/pasos peatons. (P - 9)

TOTAL Titol 3

m

2 F966A7D9

PAVIMENTS I ENCINTAT

CARRER ESTEPA NEGRA

Pressupost VORERES

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de
vehicles/pasos peatons. (P - 8)

02

Titol 3

m

01

Capítol

1 F965X7D9

01

Obra

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador,
càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 20 km. (P 5)
01.01.01

m2

3 F219XAF5

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 - 3)

TOTAL Titol 3

m

2 F219FFC0

ENDERROCS

CARRER ESTEPA NEGRA

Pressupost VORERES

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 20 km (P - 4)

01

Titol 3

m

01

Capítol

1 F219X306

01

Obra

PRESSUPOST

4,93

99,46

29,19

298,000

59,250

28,000

278,000

395,000

203,000

4,59

7,23

95,000

6,79

16,75

Data: 18/10/19

21/10/2019 CAP SERVEIS TÈCNICS
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Quim Ginesta
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931,77

645,05

1

EUR

1.469,14

11.366,83

5.893,01

817,32

4.656,50

4.432,67

2.855,85

Pàg.:

Obra

TOTAL Titol 3

3 F9G2344C

2 F966A7D9

m3

m

PAVIMENTS I ENCINTAT

CARRER ROURE

Pressupost VORERES

01

01.02.02
Pressupost VORERES

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2,6 kg/m2 de pols de quars color.
Inclou p.p. juntes de dilatació. P.p. formació de pendents en guals de
vehicles/pasos peatons. Entregues amb vorada i parets límit propietat
privada. (P - 12)

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de
vehicles/pasos peatons. (P - 9)

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de
vehicles/pasos peatons. (P - 8)

02

Titol 3

1 F965X7D9

02

Capítol

01.02.01

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador,
càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 20 km. (P 5)

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 - 3)

01

m

m2

m

Obra

TOTAL Titol 3

3 F219XAF5

2 F219FFC0

ENDERROCS

CARRER ROURE

Pressupost VORERES

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 20 km (P - 4)

01

Titol 3

1 F219X306

02

Capítol

01.01.03

Aixecar tapa de mida petita. (P - 18)

Aixecar tapa de mida gran. (P - 19)

01

m

u

u

99,46

29,19

16,75

7,23

4,59

6,79

50,58

66,67

Data: 18/10/19
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada. Inclou senyalització banda plàstic. (P - 14)

Obra

TOTAL Titol 3

3 TAPA01

2 TAPA02

PRESSUPOST

MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT - L´ESCALA

108,750

25,000

490,000

725,000

28,000

515,000

1,000

2,000

50,58

133,34

2

EUR

19.753,53

10.816,28

729,75

8.207,50

8.867,12

5.241,75

128,52

3.496,85

1.653,06

Pàg.:
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u

3 TAPA01

m

m3

2 F966A7D9

3 F9G2344C

PAVIMENTS I ENCINTAT

CARRER OLIVERES

Pressupost VORERES

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2,6 kg/m2 de pols de quars color.

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de
vehicles/pasos peatons. (P - 9)

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de
vehicles/pasos peatons. (P - 8)

02

Titol 3

m

03

Capítol

1 F965X7D9

01

Obra

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador,
càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 20 km. (P 5)
01.03.01

m2

3 F219XAF5

ENDERROCS

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 - 3)

TOTAL Titol 3

m

2 F219FFC0

01

Titol 3

CARRER OLIVERES

Pressupost VORERES

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 20 km (P - 4)

03

Capítol

m

01

Obra

1 F219X306

01.02.03

TOTAL Titol 3

Aixecar tapa de mida petita. (P - 18)

Aixecar tapa de mida gran. (P - 19)

u

2 TAPA02

SERVEIS

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, l isa la interior i corrugada l'exterior, de 63+90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada. Inclou senyalització banda plàstic. (P - 14)

03

Titol 3

CARRER ROURE

1 FG22XD1K m

02

Capítol

PRESSUPOST

4,93

99,46

29,19

16,75

7,23

4,59

6,79

50,58

66,67

Data: 18/10/19

21/10/2019 CAP SERVEIS TÈCNICS
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Quim Ginesta
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29,250

15,000

90,000

195,000

12,000

105,000

3,000

2,000

525,000

3

EUR

2.909,21

437,85

1.507,50

2.177,88

1.409,85

55,08

712,95

2.873,33

151,74

133,34

2.588,25

Pàg.:

01
04
02

Obra
Capítol
Titol 3

PAVIMENTS I ENCINTAT

CARRER DELS MALLOLS

Pressupost VORERES

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador,
càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 20 km. (P 1)

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 2)

Demolició de paviment de formigó o asfàltic, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador,
càrrega sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 20 km. (P 5)

01.04.01

m2

m

m2

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 - 3)

TOTAL Titol 3

5 F2194XE5

4 F219FBC0

3 F219XAF5

m

2 F219FFC0

ENDERROCS

CARRER DELS MALLOLS

Pressupost VORERES

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus+taxes, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 20 km (P - 4)

01

Titol 3

m

04

Capítol

1 F219X306

01

01.03.03
Obra

TOTAL Titol 3

u

3 TAPA01

Aixecar tapa de mida petita. (P - 18)

Aixecar tapa de mida gran. (P - 19)

u

SERVEIS

2 TAPA02

03

Titol 3

CARRER OLIVERES

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, l isa la interior i corrugada l'exterior, de 63+90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada. Inclou senyalització banda plàstic. (P - 14)

03

Capítol

Pressupost VORERES

1 FG22XD1K m

01

01.03.02

4,93

7,53

4,87

7,23

4,59

6,79

50,58

66,67

Data: 18/10/19
Inclou p.p. juntes de dilatació. P.p. formació de pendents en guals de
vehicles/pasos peatons. Entregues amb vorada i parets límit propietat
privada. (P - 12)

Obra

TOTAL Titol 3

PRESSUPOST

MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT - L´ESCALA

18,750

75,000

101,000

12,000

87,000

2,000

1,000

205,000

4

EUR

1.882,48

141,19

365,25

730,23

55,08

590,73

1.178,48

101,16

66,67

1.010,65

4.854,56

Pàg.:
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1 FG22XD1Z

m

Subministre i col.locació de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, l isa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N,+ 6 tubs PVC l is encolat
DN.63mm (4 passant per dins arqueta i 2 passant per fora), muntat

SERVEIS

CARRER DELS MALLOLS

Pressupost VORERES

Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i l iscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.
Inclou subm.+col·locació marc i tapa de fosa negra 45x45cm.,
excavació. (P - 13)

03

u

8 FDK282CA

Vorada recta de formigó, remuntable americana l isa, amb mides de
25x15x50(llargada) cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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. Inclou p.p. peces especials de
transformació a vorada recta form.T2 (25x15cm) trobada Carrer Roure
i Estepa Negra. (P - 7)

Titol 3

m

7 F965A7DZ

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat. Inclou entrega correcte amb
paviment bituminós existent vial. (P - 10)

04

m3

6 F9715G11

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 11)

Capítol

m2

5 F9E1321G

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 - 6)

01

m3

4 F936NM11

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2,6 kg/m2 de pols de quars color.
Inclou p.p. juntes de dilatació. P.p. formació de pendents en guals de
vehicles/pasos peatons. Entregues amb vorada i parets límit propietat
privada. (P - 12)

Obra

m3

3 F9G2344C

Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de
vehicles/pasos peatons. (P - 9)

01.04.02

m

2 F966A7D9

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-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 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. P.p. formació de guals de
vehicles/pasos peatons. (P - 8)

TOTAL Titol 3

m

1 F965X7D9

PRESSUPOST

80,79

81,22

20,35

81,54

31,67

63,67

45,000

2,000

70,000

2,813

85,000

8,500

2,400

5,000

29,19

99,46

12,000

16,75

Data: 18/10/19
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541,20

238,70

145,95

201,00

5

EUR

3.635,55

5.635,11

162,44

1.424,50

229,37

2.691,95

Pàg.:

TOTAL Capítol

01.05

Implamentació dels mitjans necessaris de seguretat descrits en el Pla
de Seguretat. (P - 16)

2 SEGRTMJ01 PA

SEGURETAT I SALUT

Redacció del Pla de Seguretat i Salut. Gestions i tramitacions
necessàries. (P - 17)

05

Capítol

Pressupost VORERES

1 SEGRTPL01 PA

01

Obra

Aixecar tapa de mida petita. (P - 18)

Aixecar tapa de mida gran. (P - 19)

01.04.03

u

u

813,23

150,00

50,58

66,67

Data: 18/10/19
com a canalització soterrada. Inclou senyalització banda plàstic. (P 15)

TOTAL Titol 3

3 TAPA01

2 TAPA02

PRESSUPOST

MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT - L´ESCALA

1,000

1,000

2,000

1,000

101,16

66,67

6

EUR

963,23

813,23

150,00

3.803,38

Pàg.:
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1

01.02
01.03
01.04
01.05
01

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pressupost VORERES

SEGURETAT I SALUT

CARRER DELS MALLOLS

CARRER OLIVERES

CARRER ROURE

CARRER ESTEPA NEGRA

69.441,66

963,23

11.320,97

8.210,92

31.493,98

17.452,56

Obra

01

Pressupost VORERES

EUR

69.441,66

69.441,66

NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
69.441,66
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

01.01

Capítol

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RESUM DE PRESSUPOST
Data: 18/10/19
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9.027,42
4.166,50

82.635,58

17.353,47
99.989,05

13 % Despeses generals SOBRE 69.441,66......................................................................
6 % Benefici industrial SOBRE 69.441,66..........................................................................

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 82.635,58...............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

noranta-nou mil nou-cents vuitanta-nou euros amb cinc cèntims

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

69.441,66

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

1

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
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AJUNTAMENT DE L'ESCALA
: P1706800H
: C/Pintor Joan Massanet 34
: L'Escala

: Joaquim Ginesta Rey
: Arquitecte
: 17.389-4

: Joaquim Ginesta Rey
: Arquitecte
: 17.389-4

: No afecta
: No afecta
No afecta
No afecta

: Diversos carrers zona Riells de Dalt
: L'ESCALA

4.5. Subministrament i Serveis

Carretera
Ferrocarril
Línia Metro
Línia Autobús

4.4. Comunicacions

Emplaçament
Població

4.3. Situació

Pàgina: 3

L’obra objecte d’aquest estudi de Seguretat i Salut és la de millorar diverses voreres a la zona de Riells de Dalt dins el terme municipal de l’Escala (Alt Empordà).
La finalitat de la intervenció és respectar les alineacions actuals de les voreres existents però fer-les més còmodes per la circulació dels vianants, a les zones on
estan mes malmeses dins l’àmbit aprovat als pressupostos participatius. Està previst integrar els guals de vehicles existents i deixar previsions d’instal·lacions dins
les zones que s’intervé.

4.2. Tipologia de l'obra

Autor del projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.

4.1. Autor/s del projecte

4. DADES DEL PROJECTE

Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Col·legiat núm.

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Promotor
NIF
Adreça
Població

2. PROMOTOR - PROPIETARI

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut
en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les
mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n
preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i
cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

1.1. Objecte

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA
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:
:
:
:

SOREA
ENDESA
XARXA PÚBLICA
TELEFONICA / PRISCO ELECTRONICA

972501400

972774818
112

HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Rector Arolas s/n - FIGUERES
POLICIA LOCAL
EMERGENCIES

ABRAÇADORES
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
ARGILES EXPANDIDES
BONERES
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
CALÇS
CIMENTS
CONDUCTORS DE COURE NUS
DISPOSICIÓ DE RESIDUS
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
FAMÍLIA 0G1N
FILFERROS
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
GEOTÈXTILS
GRAVES
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE
LLIGANTS HIDROCARBONATS
MALLES ELECTROSOLDADES
MAONS CERÀMICS
MAONS FORADATS SENZILLS
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant col·locador
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre
Manobre especialista

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones.

4.9. Mà d'obra prevista

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos.

4.8. Termini d'execució

Pàgina: 4

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, inclosa la Seguretat i Salut, Despeses Generals i Benefici Industrial, és
de 82.635,58 €. (vuitanta-dos mil sis-cents trenta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims).

4.7. Pressupost d'execució material del projecte

972776060

CENTRE ASSISTENCIA PRIMARIA Dr. Moisès Broggi
Carrer Mossèn Salvador Jué i Pujolar, 1 – L’ESCALA

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Aigua
Electricitat
Sanejament
Telecomunicacions
:
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És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Compressor amb dos martells pneumàtics
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador
Retroexcavadora amb martell trencador
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Motoanivelladora petita
Motoanivelladora mitjana
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm
Safata vibrant amb placa de 60 cm
Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació
Camió per a transport de 12 t
Camió per a transport de 20 t
Camió cisterna de 6 m3
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua
Camió grua de 3 t
Camió cisterna per a reg asfàltic
Mesclador continu per a morter preparat en sacs
Formigonera de 165 l
Formigonera de 250 l
Estenedora per a paviments de formigó
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Escombradora autopropulsada
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
Màquina per a clavar muntants metàl·lics
Martell trencador manual
Remolinador mecànic
Regle vibratori
Grup electrògen de 20 a 30 kVA

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra

MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS PER A BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PANOTS
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PER A CUNETES
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
PEDRES NATURALS
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
PINTURES, PASTES I ESMALTS
SAULONS
SENYALS
SORRES
TERRES
TOT-U
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
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Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles.

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines
elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió,
terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall
omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar
connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
· 1 Diferencial de 30 A
:
30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P
:
16 A.
· 1 Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P
:
16 A.

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus „lladre“.

Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
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El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

 Enllumenat provisional






 Maquinària elèctrica







 Connexions de corrent





 Quadres secundaris





 Conductors













 Quadre General






 Connexió de servei

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al
terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V
-750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament
suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador
autoritzat.
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La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en
previsió de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
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desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
Pàgina: 8

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al
que estableix la llei 31/95.

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor
adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor
adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible,
pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per
un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap,
tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa
portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació
freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels
centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

 una farmaciola,
 una llitera,
 una font d’aigua potable.

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a
les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

6.5. Local d'assistència a accidentats

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat
exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

6.4. Local de descans

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra.

6.3. Menjador

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.2. Vestuaris

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra
antilliscant.

 Local de dutxes

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

 Cabines d’evacuació

Com a mínim un per a cada 10 persones.

 Lavabos

6.1. Serveis higiènics

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball
amb altres propis de l’obra.

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
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 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
per a locals amb risc d’incendis o explosions.
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot
cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en
la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors,
camins d’evacuació, etc.
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i
canalitzacions elèctriques.
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els
emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de
ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han
de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està
transvasant.
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte
de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar,
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre
tractat amb bactericides.

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments
d’aigües brutes.

5.3. Instal·lació de sanejament

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure,
dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i
aïllament dialèctric en les zones necessàries.

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació
des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior
de l’obra.

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra





 Enllumenat portàtil
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS
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De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de
materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat
previstos en la planificació dels treballs.

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que
impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una
renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es
trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior,
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de
mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de
personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells,
instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

7.2. Tallers

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat
o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant
argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es
trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de
baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i
prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a
l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.

7.1. Centrals i plantes

7. ÀREES AUXILIARS

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat.

 guants d’un sol ús.
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Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar.

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà
adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.

 Explosius

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament
desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans
o en el moment del primer lliurament.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o
nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de
reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i
el personal exposat, de forma singular a:
 Amiant.
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
 Sílice.
 Vinil.
 Urea formol.
 Ciment.
 Soroll.
 Radiacions.
 Productes tixotròpics (bentonita)
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
 Gasos liquats del petroli.
 Baixos nivells d’oxigen respirable.
 Animals.
 Entorn de drogodependència habitual.

9.1. Manipulació

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels
possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir
productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D.
105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra
i/o l’enderroc o desconstrucció.
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tracta de 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,+ 6 tubs PVC llis encolat DN.63mm (4 passant per dins
arqueta i 2 passant per fora).

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, en tota la longitud de les intervencions, com a previsió per un futur.
En el cas del tram del Carrer Mallols s’afegirà a part de l’enllumenat, 6 tubs PVC llis encolat DN.63mm (4 passant per dins arqueta i 2 passant per
fora) previsió d’instal·lació de telecomunicacions.
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No es preveu intervenció.

Majoritàriament son carrers de 2 sentits de circulació.

 Carrer de l’Om (trams parcials).

XARXA SANEJAMENT
 Carrer Mallols (tram entre Carrer Roure – Carrer Estepa Negra).

No es preveu intervenció.

XARXA ELECTRICITAT

 Carrer de les Oliveres (trams parcials).

 Carrer del Roure (trams parcials).

L’obra es troba dins l’àrea urbana, concretament a la zona de Riells de Dalt, entre el carrer Mallols i el Camí dels Termes. Els Carrers on està previst
intervenir son:
 Carrer de l’Estepa Negra (trams parcials).

No es preveu intervenció.
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En el Carrer Mallols és l’únic àmbit on es preveu deixar una previsió seguint les característiques de la MV “Millores Carrer Mallols de l’Escala”. Es

passarà per sota voreres 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63+90 mm de diàmetre

XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE

XARXA TELECOMUNICACIONS

El projecte preveu el pas de previsió d’instal·lacions, com telecomunicacions i xarxa enllumenat públic. Pel què fa a la previsió d’enllumenat Es

10.3. Característiques de l'entorn

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, en tota la longitud de les intervencions, com a previsió per un futur.

Es passarà per sota voreres 2 tubs corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63+90 mm de diàmetre

XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

Pel què fa als serveis:

les intervencions a executar. També s’ha marcat un àmbit anomenat MILLORES.

En els plànols s’ha deixat grafiat la composició de les voreres en els diversos carrers on s’actuarà (A INTERVENIR), deixant en aquest apartat clares

prefabricades doble capa, amb secció normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm.

previst de la mateixa manera que la majoria d’intervencions, amb formigó vist tipus HM-30/B/20/I+F de 15cm de gruix i vorada de formigó amb peces

També en el Carrer Mallols, s’adequaran els 2 accessos que hi ha al Passatge Mallols 55, un d’entrada i l’altre de sortida. Aquesta intervenció s’ha

formigó HM-20/P/20/I. Es construiran 2 pericons de 45x45x50cm d’obra ceràmica, un en cada extrem de la zona d’intervenció.

pastilles. En aquest cas la vorada serà de formigó, remuntable americana llisa, amb mides de 25x15x50(llargada)cm. La rigola està prevista de

annex a la vorada, per posterior col·locació de rigola. Un cop fet l’enderroc es col·locarà una base de formigó i a sobre paviment de panot tipus 9

Carrer Mallols de l’Escala”. La solució en aquest tram consisteix en fer un enderroc de la vorera existent de formigó, juntament amb 25cm d’asfalt

En el carrer Mallols, entre el Carrer Estepa Negra i Roure, s’utilitzarà una altre tipologia de vorera, seguint els treballs previstos de la MV “Millores

n’hi hagi.

creuaments. S’ha previst l’enderroc previ del paviment de formigó actual juntament amb les peces de vorada prefabricada de formigó, sempre que

nivell amb els mateixos materials, creant els respectius pendents per facilitar tant l’entrada de vehicles com els passos de vianants en els

secció normalitzada de calçada, model T2 de 25x15 cm. A les zones on s’hi trobin guals de vehicles o passos de vianants, s’adequarà els canvis de

voreres amb formigó vist tipus HM-30/B/20/I+F de 15cm de gruix, delimitades per una vorada de formigó amb peces prefabricades doble capa, amb

La solució que s’ha previst s’aplicarà a les zones mes afectades en les voreres dels carrers ja mencionats. Aquesta solució és la de deixar les

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la
Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24
d’octubre).

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
REVESTIMENTS
PINTATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PREVISIÓ INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
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Durant el transcurs de les obres, els veins afectats hauran de poder accedir als seus habitatges en tot moment de manera peatonal, es creu convenient
fer restriccions d’accés als guals de manera temporal.

10.2. Servituds

En quan a instal·lacions existents, previ a l’inici dels treballs es connectaran les instal·lacions, escomeses i connexions que siguin necessaries amb la
finalitat de minimitzar les molesties als veins dins el que sigui posible, es preveuen talls puntuals per poder fer l’adaptació. Sempre amb avís previ del
servei afectat.

10.1. Serveis afectats

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la
via pública”.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és
possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I
SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Situació de casetes i contenidors

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el
procés constructiu.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de
l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Ocupació del tancament de l’obra

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
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Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora

82-94 dB
82 dB
72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
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Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats
habitualment en la indústria de la construcció:

14.3. Soroll

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents:

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència
d’evacuació i de seguretat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà
antideflagrant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les
variacions brusques d’intensitat.

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes
consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

14.2. Il·luminació

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els
riscos que se’n derivin.

14.1. Agents atmosfèrics

14. MEDIAMBIENT LABORAL

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut,
s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
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90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o
Pàgina: 14

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

















Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que,
de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se
fixat en els pulmons.

C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2

10

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en
funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.











La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

14.4. Pols

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives
i informatives

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts
pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

Estudi de Seguretat i Salut per les Obres de Millora de diversos carrers de Riells de Dalt (L'Escala)

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació
faf958f1d58045b19f5a4d59ab85654e001

Url de validació
https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

21/10/2019

CAP SERVEIS
TÈCNICS

Retirada dels objectes i coses innecessàries.
Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de residus.
Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.
Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en
el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
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La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

Radiacions ultraviolades

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans
d’aconseguir la retina.

Radiacions visibles

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la
dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan
realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la
màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la
calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en
ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Radiacions infraroges

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit
més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen:
Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

14.6. Radiacions no ionitzants

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures
protectores a prendre.

1er.2on.3er.4art.5è.6è.7è.8è.9è.10è.11è.-

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest
projecte, especialment pel que fa a:

14.5. Ordre i neteja

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

Manipulació de ciment

injecció d’aigua
Filtres en sitges o instal·lacions
confinades
Raig de sorra o granalla
Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
ceràmics o lítics
de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i Aspiració localitzada
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada
asfàltiques
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a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular,
en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de
les reflexions difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a
subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació,
respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones
que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment
de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic.

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la
radiació reflexada incloent la resposta de centelles.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen
unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Làser

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips
de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir,
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen
en diferent longitud d’ona.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega
gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas
de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de
resultats imprevisibles.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el
cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de
radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara,
emprant qualsevol tipus de protecció facial.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de
protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip,
o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i
la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la
llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
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CAP SERVEIS
TÈCNICS

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera.
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba.
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui
major de 70 Kilovolts.
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic
amb tècniques "in vivo".
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans
dipòsits.
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com
poden ser:

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les
esmentades operacions.






Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on
es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

14.7. Radiacions ionitzants

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la
classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa
potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests
casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual
contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

- Operació:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació
visible o invisible que genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació
emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la reflexió especular.

- Equip:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació
de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple,
l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal
estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el
cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Àrea de treball:

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.
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Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.
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1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de
treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida
del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en
obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Els principis bàsics de la manutenció de materials






Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:






Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

 Automatització i mecanització dels processos.
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
 Lliurar el material, no tirar-lo.
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre
cops o desgastar-se.
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del
cos, o bé sobre l’espatlla.
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura
vertical fixa.
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera
que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui
estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment exposats a radiacions.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre
integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint
especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps
de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara
que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la
densitat del material.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el
funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció
de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a
detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació
externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.
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UA Descripció
u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada
u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat
m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries
u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,
R.D.159/95 i R.D. 773/97.
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions
d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC
d’eficàcia equivalent.
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben
col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra
no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que
correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril.
La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REVESTIMENTS
PINTATS I ENVERNISATS
PREVISIÓ INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest,
que requereixen la presència de recurs preventiu:

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 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.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial
per interferència d’activitats, la presència dels ' Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

l) 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.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos especials.
n) 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.

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord
amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

19. RECURSOS PREVENTIUS

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes
amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites
d’obra, etc.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el
personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en
aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent
avís de recepció signat pel beneficiari.
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode
de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida,
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb
RISC-AVALUACIÓ-MESURES

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i
Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats,
incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

HX11X052

HX11X022

HX11X021

HX11X019

HX11X004
HX11X005

Codi
HX11X003

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de
Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors
a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents
passos:

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
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Control d’accessos

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

 Ocupació del tancament de l’obra

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin,
definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.



Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.



21.1. Normes de Policia

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin,
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600
mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra,
els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de
senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i
la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que
correspongui.

En tot moment del transcurs de l’obra es preveu mantenir l’accés peatonal als habitatges, procurant les minimes afectacions possibles. L’accés de
vehicles pot quedar afectat temporalment.

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització
haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una
senyalització d’advertència.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà
d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers
auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
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Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

-

Portes
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No s’admet com a solució permanent d’accés la

Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Manteniment

 Accés a l’obra

Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.

Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Complements

Tipus de tanques

Situació

 Tanques

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

 Canvis de la Zona Ocupada

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

 Situació de grues-torre i muntacàrregues

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els
següents criteris:
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la
calçada sense envair cap carril de circulació.
 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i
deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.


S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

 Situació de casetes i contenidors.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant
l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a
vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una
protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant
els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas,
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la
vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada
de la vorera existent.

procés constructiu.
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Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

Camions en espera

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que
correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.
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Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Evacuació

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Apilament.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre
per l’interior del recinte de l’obra.

Descàrrega

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa










Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el
punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les
següents mesures:

 Càrrega i descàrrega

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.

Aparcament

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Vigilància

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

retirada parcial del tancament.
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Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes
de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que
eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal
a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
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En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma
de Senyalització d’Obres 8.3-

 Senyalització i protecció

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a
l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

 Pols

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius
de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades
fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

 Sorolls. Horari de treball

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà,
abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions
i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

 Neteja

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les
mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del
solar o del tancament de l’obra.

Xarxes

Bastides

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i
evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la
vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
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la marxa.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m).

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM
(Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional
d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.









Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els
passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal
amb la vorera i una barana fixa de protecció.

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM
(Pròctor Modificat).

 Paviments provisionals

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible
desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o
de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC.
amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del
número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la
que hi havia abans de les obres.

 Abalisament i defensa

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu
perímetre.

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu
perímetre exterior.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

 Enllumenat i abalisament lluminós

Forats i rases

Pas vianants

 Elements de protecció
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“,
cobrin les següents mesures mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
 Incendi, explosió i/o deflagració.
 Inundació.
 Col·lapse estructural per maniobres fallides.
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament,
que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre
de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants
per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de
separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a
càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra:

22.2. Mesures de protecció a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:
 Caiguda al mateix nivell.
 Atropellaments.
 Col·lisions amb obstacles a la vorera.
 Caiguda d'objectes.

22.1. Riscos de danys a tercers

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els
serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el
trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

 Parades d’autobús, quioscos, bústies

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i
sense ressalts.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1)
metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar.
L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

 Arbres i jardins

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

 Retirada de senyalització i abalisament

Els passos i itineraris es mantindran nets.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es
conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.

 Manteniment
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CAP SERVEIS
TÈCNICS

Descripció
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

E02
MOVIMENTS DE TERRES
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY

I0000154
I0000155
I0000157

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000152

Codi
I0000010
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

MESURES PREVENTIVES

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS D'ENDERROC
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
2

Avaluació de riscos

2 /14
14
26

4
9 /10
9
9
10 /12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
14
14
17
17
17
25
25
25
25
25
26
27
13

Riscos
10
2
2
2
4
4
4
4
4
4
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Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
3
3
10 /12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

2 1 2

2 1 2

1 2 2

2 1 2

1 2 2

2 2 3

1 3 3

1 2 2

2 1 2

2 2 3

1 2 2

P G A
1 3 3

10

6

3

2

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES

Avaluació de riscos

1 2 2

2 1 2

2 3 4

2 2 3

P G A
2 3 4

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA
EXCAVACIÓ

E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

3 1 3
2 1 2

MESURES PREVENTIVES

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ
PERÍMETRE EXCAVACIÓ
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINES MÀQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
1

Avaluació de riscos

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS

Estudi de Seguretat i Salut per les Obres de Millora de diversos carrers de Riells de Dalt (L'Escala)

1 2 2

2 1 2

1 2 2

2 2 3

1 3 3

2 2 3

3 1 3

2 2 3

P G A
2 1 2

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, A
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ

E01
ENDERROCS
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment)
segons art. 5.6 RD.1627/97

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.
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Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

Riscos
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
3
3
10 /12 /13
12
12
12
13
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball

MESURES PREVENTIVES

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
1

Avaluació de riscos

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6

2 1 2

2 1 2

1 3 3

2 1 2

1 2 2

1 3 3

2 2 3

1 2 2

1 2 2

P G A
1 3 3

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A
ABOCADOR

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

MESURES PREVENTIVES

2 1 2

1 2 2

1 3 3

2 1 2

1 2 2

1 2 2

1 3 3
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2 /6
2
10 /12
12
12
12
14
14 /17 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

MESURES PREVENTIVES

2 2 3

3 2 4

1 3 3

1 2 2

2 2 3

3 1 3

2 1 2

1 3 3

1 1 1

P G A
2 3 4

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13 /18
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS
DISSOLVENTS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
1

Avaluació de riscos

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I
ENVERNISSATS

E08
REVESTIMENTS
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS

Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

I0000015
I0000017
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

12
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Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
2 /9 /14
16

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000047
I0000048
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000084
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110
I0000152

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular

MESURES PREVENTIVES

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS
ADITIUS PER A FORMIGONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINES MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
1

Avaluació de riscos

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9 /10
9
9
10 /12 /13
11
11
12
12
13
13
13
14
14 /17 /27
14
16
16
16
16
16
16
17
13
25
25
25
25
25
27
13

1 2 2

1 3 3

2 1 2

1 2 2

1 2 2

2 2 3

1 3 3

1 2 2

2 1 2

1 2 2

2 1 2

2 2 3

P G A
1 3 3

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS,
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT

E09
PAVIMENTS
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )

I0000154
I0000161

I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152

16
16
16
17
17
17
17 /18
1
4 /13
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càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
2 /6 /9 /25
14
16

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES

2 /6 /9
14
16

9
9
9
10
10 /11 /13 /18
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
10 /13 /17
18
4

E10

I0000154
I0000155
I0000161

I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000152

1 2 2

2 1 2

1 2 2

1 2 2

2 2 3

1 3 3

2 1 2

1 2 2

1 2 2

1 3 3

2 2 3

P G A
1 3 3

Riscos
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Codi
I0000002
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

MESURES PREVENTIVES

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA RUNES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA DE MORTER
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TALL EN SEC - POLS
RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
1

Avaluació de riscos

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)

I0000154
I0000155
I0000161
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Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
1 /2 /6 /9 /25
14
16
16

9
9
9 /13
9
9
13
13
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1
4

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4

1 3 3

1 2 2

1 3 3

1 2 2

2 1 2

2 2 3

1 2 2

1 3 3

2 1 2

P G A
1 3 3

P G A
2 1 2
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3

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES
ENFONSAMENT DE TALUSSOS.

Avaluació de riscos

Avaluació de riscos
Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

1 /2 /6
14

2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
9
9 /11
9
9
10
10 /13 /18
10
11
11
13
13
13
14
14 /17
14
15
17
17 /18
24
24
25
25
25
25
25
11 /13

Riscos
1
1
1
1

4

2

2

2

2

3

3

3

2

3

2

3

2

2 3 4

2 1 2

P G A
2 3 4

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT

2

Id
1

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
Elecció dels materials al disseny del projecte
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

I0000154
I0000155

I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000080
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152

Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000011

MESURES PREVENTIVES

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES
SINFÒNIQUES I DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT

E12
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS
BUNERES, ETC.)

I0000154
I0000155
I0000156
I0000161

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000055
I0000056
I0000060
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152

Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

MESURES PREVENTIVES

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
1

Avaluació de riscos

2

Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2 1
Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIAL MAL APLEGAT
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
1 3
Situació: ENFONSAMENT DE TERRES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2 1
Situació: SOBRE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2 2
Situació: COPS AMB MATERIALS
TALLS EN LA MANIPULACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1 2
Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS
AL REJUNTAR I REBLIR DE MATERIAL
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2 2
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS
MANIPULACIÓ FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS
2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2 2
Situació: TREBALL A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS
1 2
Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1 2
Situació: POLS D'EXCAVACIÓ
DISSOLVENTS DE COLES
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES I RESINES
CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1 2
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2 3
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS

CAP SERVEIS
TÈCNICS
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Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

10

9

6

4

2

Id
1

1 /2 /6 /9
14

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
9 /11
9
9
10
10 /13 /18
10
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
17
17
17
17
17
17
17 /18
24
24
3 /11 /13

Risc
P G A
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2 3 4
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA

Avaluació de riscos

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

E14
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

I0000154
I0000155

Codi
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000027
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000074
I0000078
I0000079
I0000082
I0000084
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000152

MESURES PREVENTIVES

4

2

2

2

2

3

3

3

2

3

1
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I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096

I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045

Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4 /11
4
4
9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

MESURES PREVENTIVES

FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2 2
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS
2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS
2 2
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2 3
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS
1 3
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21 INCENDIS
1 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2 2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1 2
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2 2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS
MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS
2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS
1 2
Situació: BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1 2
Situació: COLES
POLS
GASOS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLA
CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1 2
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2 3
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

6
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4 /11
4 /11
16

2 /6 /9
14
21
16

1
1 /13

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044

Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra

MESURES PREVENTIVES

1 3 3

1 3 3

1 2 2
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
2 3 4

4
9
9 /11
9
9
10

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000011

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

MESURES PREVENTIVES

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
1

Avaluació de riscos

E15
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

I0000154
I0000155
I0000156
I0000161

I0000152

I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1

2 3 4

2 2 3

2 2 3

1 3 3

2 1 2

2 1 2

2 1 2

1 3 3

1 2 2

P G A
2 3 4

10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
radial
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
16
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16

Formació

1 3 3

2 2 3

2 2 3

2 2 3

1 3 3

2 2 3

3 2 4

3 1 3

2 1 2

1 3 3

1 2 2

P G A
2 3 4

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21 INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
1

Avaluació de riscos

TUBS MUNTATS SOTERRATS

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS

I0000159
I0000160
I0000161

I0000154
I0000155
I0000156
I0000158

I0000151
I0000152

20 /21

I0000045

Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
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instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió
16
16

2 /6
14
16

9 /10
9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1
11 /13

Codi
I0000002
I0000004
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals

MESURES PREVENTIVES

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: EN ÀREA DE TREBALL
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Id
1

Avaluació de riscos

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4

1 2 2

1 2 2

1 2 2

1 1 1

2 1 2

1 1 1

1 2 2

1 1 1

P G A
1 2 2

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES

E23
EQUIPAMENTS
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

I0000161
I0000165

I0000154
I0000155
I0000158

I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
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Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Manipular els vidres amb ventoses de seguretat
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

Joaquim Ginesta Rey
Arquitecte

26. Signatures

I0000154
I0000156
I0000161
I0000164
I0000165

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000152

I0000031

Estudi de Seguretat i Salut per les Obres de Millora de diversos carrers de Riells de Dalt (L'Escala)

2
16
16
6
16

9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
11
11
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
11 /13
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&DVFDGDOOXPLQRVDGHPGHOODUJjULD WO LDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV

&LQWDG DEDOLVDPHQWDPEXQVXSRUWFDGDPLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV

&RQGHSOjVWLFUHIOHFWRUGHFPG DOojULD

6HQ\DOGHSURKLELFLyQRUPDOLW]DGDDPESLFWRJUDPDQHJUHVREUHIRQVEODQFGH
IRUPDFLUFXODUDPEFDQWHOOVLEDQGDWUDQVYHUVDOGHVFHQGHQWG HVTXHUUDDGUHWD
DHQFRORUYHUPHOOGLjPHWUHFPDPEFDUWHOOH[SOLFDWLXUHFWDQJXODUSHU
VHUYLVWDILQVPIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV

3ODFDDPESLQWXUDUHIOHFWDQWRFWRJRQDOGHFPGHGLjPHWUHSHUDVHQ\DOVGH
WUjQVLWIL[DGDLDPEHOGHVPXQWDWJHLQFOzV
6HQ\DOPDQXDOSHUDVHQ\DOLVWD

%DUDQDGHSURWHFFLyHQHOSHUtPHWUHGHODFRURQDFLyG H[FDYDFLRQVG DOojULD
PDPEWUDYHVVHUVXSHULRUWUDYHVVHULQWHUPHGLLPXQWDQWVGHWXEPHWjOāOLFGH
VzFROGHSRVWGHIXVWDDQFRUDGDDOWHUUHQ\DPEGDXVGHIRUPLJyLDPEHO
GHVPXQWDWJHLQFOzV

6,67(0(6'(3527(&&,Ï&2/ā/(&7,9$

(66

$UPLOODUHIOHFWDQWDPEWLUHVUHIOHFWDQWVDODFLQWXUDDOSLWLDO HVTXHQD
KRPRORJDGDVHJRQV81((1
727$/

&DPLVDGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyGHSROLqVWHULFRWy  FRORUEHL[
DPEEXW[DTXHVLQWHULRUVWUDPDKRPRORJDGDVHJRQV81((1

*UDQRWDGHWUHEDOOSHUDFRQVWUXFFLyGHSROLqVWHULFRWy  FRORUEHL[
WUDPDDPEEXW[DTXHVLQWHULRUVKRPRORJDGDVHJRQV81((1

3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVSHUPDQLSXODFLyGH
SDTXHWHULDLRPDWHULDOVVHQVHDUHVWHVYLYHVQLYHOOKRPRORJDWVVHJRQV81(
(1L81((1
3DUHOODGHJXDQWVGHSURWHFFLyFRQWUDULVFVPHFjQLFVFRPXQVGHFRQVWUXFFLy
QLYHOOKRPRORJDWVVHJRQV81((1L81((1
3DUHOODGHERWHVEDL[HVGHVHJXUHWDWLQGXVWULDOSHUDWUHEDOOVGHFRQVWUXFFLyHQ
JHQHUDOUHVLVWHQWVDODKXPLWDWGHSHOOUHFWLILFDGDDPEWXUPHOOHUDHQFRL[LQDGD
DPESXQWHUDPHWjOāOLFDVRODDQWLOOLVFDQWIDOFDDPRUWLGRUDG LPSDFWHVDOWDOyL
VHQVHSODQWLOODPHWjOāOLFDKRPRORJDGHVVHJRQV81((1,6281((1
,6281((1,62L81((1,62

)LOWUHFRQWUDSDUWtFXOHVLGHQWLILFDWDPEEDQGDGHFRORUEODQFKRPRORJDW
VHJRQV81((1L81((1
3DUHOODGHJXDQWVDwOODQWVGHOIUHGLDEVRUEHQWVGHOHVYLEUDFLRQVGH39&VREUH
VXSRUWG HVFXPDGHSROLXUHWjIROUDWVLQWHULRUPHQWDPEWHL[LWKLGUzIXJUHYHUVLEOH
DPEPDQLJXHWVILQVDPLJDYDQWEUDoKRPRORJDWVVHJRQV81((1L81(
(1

6HPLPjVFDUDGHSURWHFFLyILOWUDQWFRQWUDSDUWtFXOHVKRPRORJDGDVHJRQV81(
(1
0jVFDUDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1

&DVFGHVHJXUHWDWSHUD~VQRUPDOFRQWUDFRSVGHSROLHWLOqDPEXQSHV
Pj[LPGHJKRPRORJDWVHJRQV81((1
8OOHUHVGHVHJXUHWDWDQWLLPSDFWHVHVWjQGDUGDPEPXQWXUDXQLYHUVDODPE
YLVRUWUDQVSDUHQWLWUDFWDPHQWFRQWUDO HQWHODPHQWKRPRORJDGHVVHJRQV81(
(1L81((1
3URWHFWRUDXGLWLXGHWDSG HVFXPDKRPRORJDWVHJRQV81((1L81(
(1
3URWHFWRUDXGLWLXG DXULFXODUDFREODWDOFDSDPEDUQqVLRUHOOHUHVDQWLVRUROO
KRPRORJDWVHJRQV81((1L81((1
0DVFDUHWDGHSURWHFFLyUHVSLUDWzULDKRPRORJDGDVHJRQV81((1
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En alguns preus unitaris se'ls hi ha aplicat un % d'amortització
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727$/(678','(6(*85(7$7

)DUPDFLRODG DUPDULDPEHOFRQWLQJXWHVWDEOHUWDO RUGHQDQoDJHQHUDOGH
VHJXUHWDWLVDOXWHQHOWUHEDOO
)DUPDFLRODSRUWjWLOG XUJqQFLDDPEHOFRQWLQJXWHVWDEOHUWDO RUGHQDQoDJHQHUDO
GHVHJXUHWDWLVDOXWHQHOWUHEDOO
0DWHULDOVDQLWDULSHUDDVVRUWLUXQDIDUPDFLRODDPEHOFRQWLQJXWHVWDEOHUWD
O RUGHQDQoDJHQHUDOGHVHJXUHWDWLVDOXWHQHOWUHEDOO
727$/

PHV /ORJXHUGHPzGXOSUHIDEULFDWGHYHVWLGRUVGH[[PGHSODIyG DFHUODFDW
LDwOODPHQWGHSROLXUHWjGHPPGHJUXL[UHYHVWLPHQWGHSDUHWVDPEWDXOHU
IHQzOLFSDYLPHQWGHODPHOāOHVG DFHUJDOYDQLW]DWDPEDwOODPHQWGHILEUDGHYLGUH
LWDXOHUIHQzOLFDPELQVWDOāODFLyHOqFWULFDSXQWGHOOXPLQWHUUXSWRUHQGROOVL
SURWHFFLyGLIHUHQFLDO

PHV /ORJXHUGHFDELQDVDQLWDULDGHPDWHULDOSOjVWLFG [[PDPE:&
DPEGLSzVLWTXtPLFGHOODYDERDPEGLSzVLWDLJXDGHODPE
PDQWHQLPHQWLQFOzV

7. ESTUDI DE RESIDUS
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‐ Formigó, amb un esponjament estimat del 25%.

‐ Aglomerat, amb un esponjament estimat del 25%.

Durant l’execució de les obres es generaran residus amb els següents continguts:

161/2001, de 16 de juny que modifica l’anterior.

Durant l’execució de les obres, es complirà el decret 201/1994, de 26 de juliol; així com el decret

3.‐ Tipologia de residus generats.

 Obres de fàbrica, arquetes.

 xarxa de serveis: previsions d’enllumenat públic i xarxa de telefonia.

9 pastilles.

 Nova construcció de les voreres, generalment acabat amb formigó i en alguns casos de panot

formigó prefabricat en mal estat i en alguns casos material bituminós asfàltic.

 Demolició de les voreres de formigó malmeses existents juntament amb peces de vorada de

Les obres més importants a realitzar contemplades en el Projecte són les següents:

2.‐ Característiques generals del projecte.

Girona.

La present actuació s’ubica al terme municipal de l’Escala, a la comarca de l’Alt Empordà, província de

d’execució de la “MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT”.
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial

CLASSIFICACIO

TRACTAMENT
VAL
V71
V71/V84
V12
V12
V15/V61
V41

TDR
T15/T11
T15/T11/T12
T12
T12
‐
‐

170101
170504
30308
170203
170201
170405

CODI CER

TIPUS DE RESIDU
Paviments /Formigó
Terres
Plàstic
Fusta
Cartró
Ferro/Acer
Aglomerat

AMIDAMENT
290 m3
15 m3
5 kg (aprox.)
5 kg (aprox.)
5 kg (aprox.)
10 kg (aprox.)
8 m3

4.‐ Volum de residus
Els volums dels principals residus generats per l’obra són els següents (és una aproximació):

Disposem d’un dipòsit controlat de runes relativament propers al punt de les obres, que es:

FORMIGO
TERRES
CARTRÓ
PLASTIC
FUSTA
FERRO I ACER

RESIDU

Segons el catàleg de residus europeu, els materials es classifiquen segons la taula següent:

MEMORIA VALORADA - MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT

L’objecte del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres

1.‐ Introducció
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seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament

manera que els diversos components puguin separar‐se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la

paviments i altres elements, majoritàriament mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de

materials perillosos.

de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de

aprofitament dels materials, per tal de poder‐los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos

d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i

mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels

5.2‐ Procés de deconstrucció

residus i la llista europea de residus.

MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació dels

i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així com l’Ordre

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs

sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestió.

20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es desenvolupen les normes bàsiques

Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real Decret 833/1998 de

febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la

Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, així com la Llei 3/1998 de

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de

ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de

5.1‐ Marc Legal

5.‐ Vies de gestió de residus

‐ Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus

Direcció d’Obra.

llarg del seu recorregut.

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al

el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre

Documentalment es comprovarà mitjançant:

de Catalunya.

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus

es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius

en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: Incidir

5.3‐ Gestió dels residus

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.

‐ Naturalesa dels riscs

‐ Nom, direcció i telèfon del titular dels residus

‐ Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus

‐ Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus

 Altres: vidre, fusta, plàstics.

 Paviment

 Obra ceràmica

 Canonada d’electricitat

 Tanques metàl∙liques

 Enderrocs d’obra ( formigó, materials ceràmics, roca, terres…)

aconseguir aquesta separació són les següents:

d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra, sempre que tècnicament sigui adient, i a criteri de la

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per

MEMORIA VALORADA - MILLORA DE VORERES EN DIVERSOS CARRERS DE RIELLS DE DALT

segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per
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Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que alguns
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productor o posseïdor del residu.

Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al

aplicat a un determin at sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.

residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser

Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un

mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un
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